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ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΙΠΟΡΙΚΟΥ ΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΝΤΟΥΤΣΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΗΝ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΘΑ ΣΤΕΨΗ ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΟΣ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ 
ΕΥΓΛΩΤΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΡΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 30 ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΉ συναδέλψωσις ’ Ιταλών καί Γερμανών αποβαίνει οσημέραι βαθύτερα.—Εις την γιγαντομαχίαν, ή οποία θά καθορίση τα μεταξύ’Ασίας — Ευρώπης σύνορα, ή αποφασιστική νίκη δεν δύναται νά στέψη είμή τά δπλα τοϋ’Άξονος. — Ό  πρόεδρος τών Ήν. Πολιτειών έπεδίωξε σατανικώς τον πόλεμον. — ΑΙ βάρβαροι έπιδρομαι τηςβρεττανικής αεροπορίας κατά τών ιταλικών πόλεων. — Ή αντοχή του ιταλικού λαού έναντι τών δοκιμασιών. — Τό ιταλικόν ναυτικόν έβύθισε μέχρι τουδε 140 πολεμικά σκάφη, ή δε άεροπορία 66. — Κατεστράφησαν υπό τών ’ Ιταλών 3096 εχθρικά αεροπλάνα. — -  ΟύδεΙς δύναται νά θέση εν άμφιβόλω τήν ανδρείαν και τον ήρωϊσμόν του Ιταλού στρατιώτου. — Τά τεράστια κοινωνικά έργα του Φασισμού.
«01 ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΙΛΤΛΣΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ». ~ «ΥΠΑΚΟΥΟΜΕΝ»ΡΩΜΗ, 2 Δεκεμβρίου^ (Πρ. Στέ; φανι).—  Τό πλήρες κείμενον τοΰ έκφωνηθέντος λόγου ϋπό τού Ντοϋ- τσε ένώπιον τής Γενικής Συνελεύ- σεως τών νομοθετικών επιτροπών της Βουλής τών Φάσι καί τών Συντεχνιών έχει ώς έξης: «Γνωρίζετε κάλιστσ, ώ σύντροφοι, τήν απέχθειάν  ̂ μου νά έκφωνώ λόγους, άκόμη και κατά τήν έποχήν, ήτις άποκσλεΐται συνήθως έποχή ειρήνης ή όμαλότητος. Τούτο έξαρτά- ται έκ μιας τών πεποιθήσεων μου, καθ’ ήν 75 φοράς έπ! τής έκατόν μετανοεί τΙς διότι ώμίλησε κα! μόνον 25 φοράς διότι ¿σιώπησε. Κατά δεύτερον λόγον είμαι πεπεισμένος ότι κατά τήν έποχήν τοΰ πολέμου, δτε τό πυροβόλον όμιλεΐ μέ τήν Ισχυράν φωνήν του, εΤνε καλλίτερον νά όμιλή τις δσον τό δυνατόν όλιγώτερον. Έ ν  πάση πε- ριπτώσει δέον νά όμιλή τις διά νά προδαίνη εις άπολογισμους καί σπανίως διά νά κόμη προβλέψεις. Ή  πεποίθησίς μου ένισχύεται πρό τού πολέμου τούτου, δστις προσέ- λαβεν ήδη διαστάσεις, άς θά ήδύ- νατό τις νά άποκαλέση παγκοσμίους, καθότι περιλαμβάνουν ολόκληρον τήν γήν, τού πολέμου δσ- τις συνεχώς υπερβαίνει τούς λόγους, τού πολέμου, ό όποιος διαστολείς τεραστίως εις τό διάστημα, έπεμηκύνθη κατά φυσικόν λόγον κα! κατ’ Αναλογίαν καί ε’ις τόν χρόνον. Είμαι ικανοποιημένος, διότι ό ιταλικός λαός δέν μέ έκά- λεσε συχνάκις εις τό βήμα, διότι ό ιταλικός λαός— δστις εΐνε ασφαλώς εις έκ τών εύφυεστέρων τής γής, άν όχι ό ευφυέστερος έξ όλων— δέν έχει άνάγκην άπά προπαγανδιστικάς φανφάρας και κυρίως άπό μίαν προπαγάνδαν, ή όποια δέν εΤνε έξαιρετικώς ευφυής. Πάντως, μετά σιγήν 18 μηνών—  καί εΐσήλθομεν ήδη εις τόν 30όν μήνα το0 πολέμου—  έχω τήν έν- τύπωσιν κάπως, _δτι άρκετόν μέ; ρος τού ιταλικού λαού έπιθυμεΐ νά άκούση έκ νέου τήν Φωνήν μου. 'Ο λόγος, τόν όποιον έκφωνώ σήμερον δέν έπιθυμεΐ νά εΤνε, κατά συνέπειαν, εΐς συνήθης λόγος, αλλά μάλλον μία πολιτική καί στρατιωτική έκθεσις, περισσότερον δέ στρατιωτική, παρά πολιτική, θά είνε άρ« εις λόγος δεδομένων, ά- ριθμών κα! γεγονότων, έν αλλο_ις λόγοις θά εΤνε ό απολογισμός τών 30 πρώτων μηνών τού πολέμου. Δέν εΤνε ό λόγος, τόν όποιον εΤ- χον τήν πρόθεσιν νά έκφωνήσω έπ’ ευκαιρία τής 20ής έπετείου _,τής Φασιστικής Έπαναστάσεως. ’Ά λ λωστε, ή 20ή έπέτειος έωρτάψθη κατά τόν καλλίτερον τρόπον ύιφν- θυμίζοΰσα εις όλους άκόμη δέ κα! ΐ  εκείνους, Ρ·. ό/ιοΐο, οεν ε-χόυν μνήμην ή άπώλεσαν ταύτην, τό έ- πιτελεσθέν υπό τού Φασιστικού καθεστώτος έργον έπ! 20 έτη. "Εν έργβγ γιγαντιαΐον προωρισμένον νά άφήση ανεξάλειπτα ίχνη εις Ο λους τούς αιώνας τής ’ιταλικής ιστορίας. 'Εωρτάσαμεν τήν 20ήν επέτειον διά μιας εξαιρετικής αμνηστίας. ήτις ηνοιξε τάς πύλσς τών φυλακών ε!ς 50.000 περίπου άτομα κα! ή όποια άπηλευθέρωσεν έπίσης κα! τούς «πολιτικούς» κρατουμένους, πράγμα δπερ σποδέ ικνύει την ’ισχύν τού καθεστώτος. Έ ξ άλλου, ένεκαινιάσθη έν σύνολον κοινωνικών έργων, ατινα εις άλλην έποχήν θά προεκάλουν κύμα μεγάλου ένθουσιασμοΰ; καθ’ δτι εύρισκόμεθα πράγματι εΐς τόν τομέαν τούτον, έν τή πρωτοπορείς όλων τών έθνών άνευ ούδεμιάς έ- ξαιρέσεως.

0 ΕΡΥΘΡΟΙ ΣΤΡΑΤΟΣΤά κυριώτερα γεγονότα^ τών ! 8 μηνών τού πολέυου, οΐτινες Αρχίζουν άπό την !0ην ’ Ιουλίου 19-41 μέχρι σήμερον, εΤνε τά &■ κόλουθα: 'Ο  πόλεμος έναντίον τής Ρωσσίας, ή έπέμβασις της Ι απωνίας κα! ή άπόβοσις τών Ά γ -  γλοαμερικανών ε’ις τήν Βόρειον
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’Αφρικήν. 'Η στρατιωτική ισχύς τής Ρωσσίας δέν υπήρξε δι’ έμέ μια έκπληξις έάν έξαιρέση τις τό γεγονός τούτο άπό τήτ άπόψεως τήν όποιαν θά άπεκάλουν ποιοτικήν. Κατά τό 1933— 34 τό ιταλικόν έπιτελεΐον _ελαβεν έκ μέρους τοΰ ρωσσικού έπιτελείου μίαν- πρόσκλησίν δπως άποστείλη μίοτν έπιτροπήν διά νά παρσστή εις τάς άσκησεις τού έρυθο^ΰ στροττού. αϊτινες διεξήγοντο εις τά πέριξ τής Μόσχας. Έπωφελή- θην της ευκαιρίας ταύτης διά ν’ ά- ποστείλω μίαν άντιπροσωπείαν ϋπό τήν ήγεσίαν τού στρατηγού Φραντσέσκο Σαβέριο Γκρατσιόλι, άνδρός έχοντος αναμφισβήτητων έπ-αγγελματικήν προπαρασκευήν κα! προικισμένου μέ διεισδυτικόν παρατηρητικόν πνεύμα. Ό τ :  ■ ό στρατηγός Γκρατσιόλι έπέστρεϋιε μού υπέβαλε μίαν λεπτομερεστά- την έκθεσιν. τήν όποιαν άνέγνω- σα μετά τής μεγαλειτέρας προσοχής κα! ή όποια μέ έπεισεν δτι κάτι νέον υπήρχε πρός άνοττολάς κα! δτι ό έουθρότ στο-τός ήτο ήδη πολύ διάφορος άπό ένα συνονθύλευμα. δπερ ϋπό τά τείχη της Βαρσοβίας κατά τό 1920 κατενι- -κήθη ϋπό έτέρου συνονθυλεύματος πολωνικών κα! γαλλικών στρατευμάτων. Μετ’ όλίγα έτη, κατόπιν μιας κινηματογραφικής ταινίας. τήν όποιαν ήθέλησα νά ϊδω έκ νέου μετά βραδύτητάς διά νά τήν έξετάσω καλλίτερον κα! ή όποια παρίστανε μίαν μπολσεδι- κικήν παρέλασιν έ’ίς τήν έν Μόσχα πλατείαν τού Κρευλίνου, έ- γένετο άψορυή νά σχηματίσω τήν πεποίθησιν δτι πρός άνατολάς είχε δημιουργηθή ήδη έν ισχυρόν κράτος αύστηρώς μιλιταριστικόν, δπερ εΤχεν έγκατσλείψη τήν ποαγ- ματοποίησιν της διεθνούς έπαναστάσεως διά μέσου έθνικών τοί- ούτων κα! τό όποιον ήθελε νά δι- αδώση τήν έποινάστασιν εις τήν ηπειρωτικήν Εύρώπην κα! εις τόν κόσμον μέ τήν δύναμίν τών ξιφολογχών.
0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΡΏΣΣΙΑΠαρίστατο δθεν ή άνάγκη, κατά τήν γνώμην μου, δπως ό άξων κάλυψη τά νώτα του. ΕΤμσι δέ βαθύτατα πεπεισμένος δτι ή έποχή έξελέγη μέ διαύγειαν πνεύματος. Έ ά ν έβράδυνέ τις περισσότερον, τά γεγονότα θά ήδύναντο νά έχουν άλως διάφορον φοράν. ΕΤ- μεθα τόσΟγ αντικειμενικό!, ώστε άναγνωρίζοιμεν δτι ό Ρώσσος στρατιώτης ήγωνίσθη καλώς, Αλλ’ ό Γερμανός στρατιώτης ήγωνίσθη κα,λλίτεριιν, καθότι κατενίκησε· τόν! Ρώσσον στρατιώτην. Δέον νά ά- ναγνωρισθή δτι μόνον εΐς στρατός, δπως ό γερμανικός, κα! μόνον τό Ιταλικόν έκστρατευτικόν σώμα εις τήν Ρωσσίαν, δπερ ά- πέβη σήμεοον ίταίλική στρατιά εις τήν Ρωσσίαν, θά ήδύναντο νά υπερνικήσουν τάζ δοκιμασίας ενός χειμώνος, παρόμοιος τού οποίου δέν ΰπηρξεν άπό 140 έτών. Σήμερον ή Ρωσσία άπώλεσε τά εΰ- φορώτεοα έδάφη της, τά πλουσιότερα εις πρώτας ΰλας, δπως έπίσης άπώλεσε 80 έως 90.000.000 κατοίκων. Τά έδάφη αύτά έπιτρέ- πουν εις ήμάς ν’ στενίσωμεν τό μέλλον άπό της άπόψεως τών πρώτων ύίλών κα! άπό τής έπισιστι- στικής τοιαύτης μέ μεγαλειτέοαν έμπιστοσύνην. Δύνσμιχι νά βεβαιώσω δτι σ! άγγλοαμβρικαΛΊκα! 6ο- ήθειαι υπήρξαν μέχ,ρι τής στιγμής σύτης έλάχισται. Παρίσταται δέ άνάγκη νά ΰπογραμμισθή τό ακόλουθος ένδεικτικόν γεγονός: Οΐ Ρώσσοι ουδέποτε ήθέλησαν δπως πατήση εις τό έδαφος των εΐς ’Αμερικανός η "Αγγλος στρατιώτης. Δέν νομίζω δτι όφείλει τις έπ! τού προκβιμένου νά έξιχνιά- ση τό μυστήριον δπεο άποκα- λεΐται οωσσική, σλαυϊκή η ά- νατολίκή, έάν προτιμά τις, ψυ-
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χολογία. Ούδεμία υπάρχει Αμφιβολία κατά τήν γνώιμην μου δτι εις τήν γιγαντιαίαν αυτήν περιοχήν, ητις θά δηιμιουργηση μίαν νέ- αν Εύρώπην κα! θά έγκοπαστήση τά δρια μεταξύ τής Ευρώπης κα! τής ’Ασίας, _ ή άποφασιστική κα! τελειωτική νίκη θά άνηκη είς τά δπίλα τού άξονος.Η ΙΑΠΩΝΙ ΑΈ άν ύπάρχη εΤς άνθρωπος είς τόν κόσμον, δστις ήθέλησε κατά διαβολικόν τρόπον τόν πόλεμον, ό άνθρωπος ούτος εΤνε ό πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Α μερικής. Αί προκλήσεις, άς άπηύ- θυνε προς ήμάς τά μέτρα, άτινα έλαβε έναντίον ήμών, τό εργον τής προπαγάνδας του, τά πάντα καταδεικνύουν δτι ό άνθρωπος ούτος, δστις έν τούτοις είχε προβή πρός τάς ’Αμερικανίδας μητέρας είς τήν ΐεραν ύπόσχεσιν δτι τά τέκνα των ουδέποτε θά άπεστέλλοντο δπως ά- ποθάνουν έξω τών συνόρων τών Ηνωμένων Πολιτειών, ό άνθρωπος ούτος ήθόλησεν άπρθκαλύπτως τόν πόλεμον. Ή  ’ Ιαπωνία δέν ή- δύνατο νά άναμένη κατά Φυσικό_ν λόγον δπως αΓΗνωμέναι Πολιτεΐ- αι βάλλουν πρώταΐ. Τούτο εΐνε εΤς Ιπποτικός κανών τών παρωχημένων χρόνων, άκόμη κα! άν πα- δεχθή τις δτι υπήρξε ούτος ποτέ. Ή  ’ Ιαπωνία άρα έπραξεν άριστα νά μή άναμένη τήν τελευταίαν ώραν κα! έπροξένησεν είς τού&αό- θάδεις ’Αμερικανούς μίαν τ.ρ>με- ράν ήτταν ή όποια έπίβάλλει σήμερον είς σύτομς μίαν ήμέ,ραν πένθους κα! σιγής. ΟίΣτω̂ , ή έ- πέμβασις τής ’ Ιαπωνίας είς τόν πόλεμον τοΰ τριμερούς εΤνε άπό- λυτον έχέγγυον διά τήν νίκην, καθότι ή ’ I απωνία εΐνε Απρόσβλητος και άηττητος. "Απασαι α! άγγλικα! θέσεις είς τήν ’Άπω  ’Ανατολήν κατέιρρευσσν ώς πύργος παιγνιόχαρτων, έλαβε χώραν / δέ εν γεγονός άνευ προηγουμένου είς τήν ιστορίαν: *Η ’ Ιαπωνία ήτο πτωχή χώρα, ώς ή ίδική μας, άλλ’ άπέβη έντόρ ολίγων μηνών, άν δχι πλουσιωτέρα, μία έκ τών πλουσιωτέίρων άναμφιβόλως ολοκλήρου τού κόσμου. Δέον δέ νά άναγνορίση τις δτι τούτο εΤνε δίκαιον καθότι ανταμείβει τάς άρετάς της. Α! πρώται ύλαι έξ ών έπλουτίσθη ή ’ Ιαπωνία, εΐνε πρώται ύλαι τάς όποιας στερούνται νΰν ο! έχθροί μας. Δέν παρέρχεται δέ ημέρα χωοις νά πληγή κα! συντριβή ή άλσζονεία τών Α μερικανών. Πού εΰρίσκονται σήμερον οί’Αμερικανο! προφήται οΐτινες έφαντάζοντο 6¡rt θά «έίβκα- θίαοισουν» 'τήν Ίαπωνίιχν έντός 3 έβδομάδων ή «τό πολύ έντός 3 μηνών; Ποοφανώς, οΰδέν έγνώριζον ττερ! τής στρατιωτικής ισχύος της ’ Ιαπωνίας κα! κυρίως περί τής βαθύτατης ήθικής συγκροτήσεώς της, διά τής όποιας είς τήλ. χώραν ταύτην ό αύτοκράτωο έχει, δέν λέγω Τήν εξουσίαν, άλλα τήν άξιοπρέπειαν ένός Θεού κα! διό τής όποιας ο! στρατιώταιι οΐ άπο- θνήσκοντες έν πολέιμω θεοποιούν- Ίβι. ΕΤνε άληθώς δυσχερές νά κατανίκηση ούτος ένα λαόν, δστις κατέχει ήθικάς βάσεις τοιαύτης φϋσεως.
Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗΤό τρίτον γεγονός εΐνε ή άπόβα- σις τών Άγγλοαμερικανών είς τήν Βόρειον ’Αφρικήν η μάλιλον ή Ιλαροτραγωδία τής «αναμονής». Τή άληθείρ, δέν άποτελει πάντοτε προνόμιον είς τήν ζωήν τό νά βλέπει τις μακοάν, άλλα κα! τούτο^ ήδύνατο εϋκόλινς νά προβλε- φθή.Ή  συνεννόησις μεταξύ Α μερικανών αξιωματικών έν πολιτική ττεριβολή και Γάλλων αξιωματικών έν στολή ήτο προφανής. Ά παντες είς τήν Γαλλίαν ήσαν «οπαδοί τής αναμονής», ή'τοι άπαντες παρεμε-

νον και παραμένουν ίσως εισετι πε- ,ρισσότερον ή πρότερον έν αναμονή. Ή  απόβασις δέν ΰπηρξεν ένδοξος, καθότι έλαβε χώραν μέ τήν συνενοχήν τών ΰποστάντων χήν εισβολήν. Έ ξ άλλου, ούδέποτε προσέ- δωσσ ούδεμίαν σπουδαιότητα είς τούς ανταλλασσόμενους λόγους τιμής. Τέλος, δτε έφθασεν ό έπίλο- γος μέ τήν άπόβασιν τής 8ης Νο-

εΐς το μέτωπον τού "Ελ Άλαμέϊν —- εΐνε ή μόνη νίκη τήν όποιαν ή Μ>εγσ/|η Βρεττανία ήδυνήθη νά ση- μειώση μέχρι σήμερον _—  ήρχισαν οί βομβαρδισμοί έναντίον τών ιταλικών πόλεων. Έ π! τού ζητήματος τών βομβαρδισμών αυτών θά παράσχω νύν τούς ακριβείς αριθμούς. (Ό  υφυπουργός τών Εσωτερικών έγγυάΐαι περ! τής άκριβείας τού

εμβρίου, έγνωστοποίησα είς τό I Βερολΐνον δτι τά ληπτέον άμεσον, άνα , ίαϊον καί ^ύπαραίτητον μέτρον 3̂ χ.- - η »  ̂ Α’ ''"λήφοί1 τής-; Γαλλίας, συμπ^ριλαμβανομένης κα! τής Κορσικής. Ό  Φύοερ κα! έγώ ό ίδιος ήθελήσαρεν νά πιστεύσω- μεν, άπαξ έτι, εις λόγον τιμής δι- δόμενον διά πολλοστήν φοράν: Είς τόν λόγον τιμής τοΰ ναυάρχου διοι. κητοΰ τού στόλου τής Τουλώ-ος. Ήθεληοαμ-εν νά πιστεύσωμεν! Έν δεδομένη στιγμή εΐχομεν τόσον προφανείς αποδείξεις δτι έμελετά- το ή φυγή τού στόλου κα! ή συνάν- τησίς του μετά τού άγγλικοΰ τοι- ούτου, δστις δις κατ’ έπανάληψιν εΤχεν έμφανισθή μεταξύ τών Βαλεαριδών νήσων και τής Σαρδηνίας, ώστε δέν ήδύνατό τις πλέον καί είς τήν περ,ίπτωσιν αυτήν νά χάση ουδέ στιγμήν: "Επρεπε νά κατα- ληφθή ή Τουλών κα! νά έξουδετε- ρωθή ό κίνδυνος. Τούτο κα! έγέ- νετο. Ή  άγγλοσαξονική προπαγάνδα διανθίζει τό έπεισόδιον αυτό μέ άνυπάρκτους λεπτομέρειας. Ά λλα τίποτε τό ηρωικόν δέν ΰπηρξεν έκ τής γαλλικής πλευοάς, καθότι οΐ νεκρό! άνήλθον είς δύο κα! οΐ χραυ- ματίαι είς 17. Ό  αφοπλισμός τών μονάδων τού στρατού κα! έκείνων τής αεροπορίας, διεξηχθη κατά Τον καλλίτερον τρόπον κα! έν μέσω μιας, θά ήδύνατό τις νά ε’ίπη. ήθικής ατονίας ολοκλήρου τού γαλλικού λαού.Ταυτοχρόνως υέ τήν έπίθεσιν

αριθμοί τών θυμάτων, ό δε ΰπουρ- γός τ Λ  Δημοσίω, "Εργων περ! έ- κείνω’ΤΤΐ,ν προξενηθεισών ζημιών).V  π άμ-Ά.ϊΰς Γ«ίάνά καί'αδείξω δτι α! κυκλοφορησα- σαι είδήή-εις τινές ήσαν ΰπειρβολι- κα! καί δτι ο! "Αγγλοι ¿βομβάρδισαν κνοίως άστικάς συνοικίας τών πόλεων μας. Είς τό Μιλάνον αί τελείως καταστραφεΐσαι οΐκίαι άνέρχομτσι εΐς 30, έκεΐναι αϊτινες ΰπέστησαν σοβαράς βλάβας άνέρ- χονται είς 41 1 καί έκεΐναι. αϊτινες ΰπέστησαν ελαφρές ζημίας ε_ίς 1.973. Τό σύνολον τών πληγείσών οικιών άνέρχεται είς 2.414. Είς τό Τουοΐνον: ΑΙ όλοσχερώς κατα- στραφεϊσαι οΐκίαι άνέρχο-νται είς 1 ό 1, αί ΰποοτάσαι σοβαράς βλάβας είς 874 κα! αΐ πληγεΐσαι ελαφρώς είς 2.195. Τό σύνολον  ̂τών πληγεισών οικιών ανέρχεται εις 3. 230. Είς τήν Σαβάνα αί τελείως καταστραφεΐσαι οΐκίαι εΤνε 6, αΐ ΰποοτάσαι σοβαράς βλάβας 44 καί αΐ πληγεΐσαι ελαφρώς 970; Τό σύ- νολον τών πληγεισών οίκιών άνέρ- χεται είς 1.020. Εις τήν Γενοΰην α! τελείως καταστραφεΐσαι οΐκίαι άνέρχοτται είς 1 87 είς τό κέντρον τής πόλεως κα! είς 203 είς τά περίχωρα Αΐ ΰποστ&σαι σοβαράς ζημίας άνέρχονται είς τό κάπρον τής πέλεως εις Τ .006 κα! είς 1. 049 είς τά περίχωρα, αΐ δέ ύπο- στάσαι έλαφράς ζημίας είς τό κέντρον τής πόλεως άνέοχονται είς 4. 569 κσ! εΐς 4.869 είς τά περίχω

ρα. Τό σύνολον τών πληγεισών οικιών άνέρχεται είς 5.762 εΐς τό κέντρον τής πόλεως και είς 6.121 εις τά περίχωρα. Άπεφασίσαμεν δπως αΐ όλοσχερώς καταστραφεΐ- σαι οΐκίαι παραιμείνουν είς τήν κα- τάστασιν αυτήν μέχρι πέρατος τού πολέμου. Α! άλλαι, α! κατά τό μάλλον ή ήττον πληγεΐσαι σοβαιρφς, θά ανοικοδομηθούν η θά έπισκευα- σθοΰν. Ό  συνολικός άριθμός τών νεκρών κα! τραυματιών μεταξύ τού άμαχου πληθυσμού άπό τής ένάρ- ξεως τού πολέμου μέχρι τής 30ής ΝοΒμβρίουΊ 942 άνέρχεται είς 1. 886 φονευθέντας κα! είς 3.332 τραυματίας, έξ ών 838 νεκρό! καί 994 τραυματίαι άπό τής 23ης ’Οκτωβρίου μέχρι σήμερον. Ό  άριθμός ούτος τών 838 νεκρών  ̂περιλαμβάνει κα! τόν άιριθμόν τών θυμάτων τής λεγομένης «Γκσλερία ντέλλε Γκράτσιε» τής Γενούης. Τούτο καταδεικνύει είς υμάς, άπαξ έτι, δτι ήμεΐς λατρεύομειν τήν αλήθειαν. έγκαταλείπομεν δέ^ εΐς τούς Αμερικανούς κα! τοΰς_ ’Ά γ γλους τήν λατρείαν πρός τό ψεύδος. Δικαιούμαι δπως αξιώσω > δπως ουδέ είς ’ Ιταλός, λέγω ουδέ εΐς, θέση έν άμφιβόλω τήν απόλυτον άλήθειαν τών άνακοινωθέντων μας. Εϊμεθα ή μόνη εμπόλεμος χώρα, ήτις δημοσιεύει ονομαστικούς καταλόγους τών απωλειών και πράττομεν τούτο διά δύο λόγους: Διά νάι εΐπωμεν τήν αλήθειαν^ κα! διά νά μή άφίσωμεν είς τήν ανωνυμίαν τά τέκνα τής ’ Ιταλίας, ατι- να πίπτουν μαχόμεινα ΰπέρ της πατρίδος.
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΟΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝΟί πεσόντες όλων τών ένοπλων Ιταλικών δυνάμεων κατά τήν διάρ; κειαν τών 30 πρώτων μηνών του πολέμου άνέρχονται είς 40.219, έξ ών 36.629 είς τόν στρατόν, 2. 168 είς τό ναυτικόν κα! 1.422 είς τήν άεραπορίαν. Οΐ τραυματίαι άνέρχονται: 80.745 είς τον στρατόν, 3.599 είς τό ναυτικόν καί Π . 620 είς τήν άεροπορίαν. Ο! αιχμάλωτοι άνέρχονται εΐς 239.778, έξ ών 215.512 άνρκουν είς τον στρατόν, 1 1.284 είς τό ναυτικόν καί 5.982 είς τήν άεροπορίαν. Ο! έξαφανισθέντες άνέρχονται συνο- λικώς είς 37.713, έξ ών.25.123 είς τόν στρατόν, 10.390^ είς τό ναυτικόν καί 2.220 εΐς τήν άεροπορίαν. "Οταν γίνεται λόγος περί έξαψαν ισθέντων τά αισθήματα μας διακυμαίνονται μεταξύ φόβου κα! έλπίδος. Μετά παρέλευσιν χρονικού τίνος διαστήματος, δέον νά δεχθή τις δτι οΐ έξαφαυισθέν- τες δέον νά θεωρηθούν ώς πεσάν-, · ..................__ ρημουν ως πεσυο- ξ ,^ αχ Ω;π„ · „Ά ΐε υ  εΥ^ιυ ; . ,ν  Κ - » ^μεταχεΤρ,σις τ,-μόΐ τίυς/τήν αυτήν περιοδονι συμφωνως · ■ - · ’πρός τό γραφεΐον >- Στατιστ κής τής Ανώτατης Διοικησεως τοΰ Ναυτικού, τά 6υθιοθέντα_ έχθρικά εμπορικά σκάφη υπό μονάδων του ιταλικού Βασιλικού Ναυτικού Ανέρχονται εις 167, συνολικού εκτοπίσματος 1.215.821 τόννων.  ̂ ι α βυθισθέντα πολεμικά σκάφη ύπό τών μονάδων τοΰ Ιταλικού Βασι- λ.ικο,ΰ Ναυτικού άνέρχονται είς 140, συνολικού έκτοπίσμσ τ ο ς 333.968 τόννων. Τά βυθισθέντα πολεμικά σκάφη μας ύπό τού έχ- θρόύ ανέρχονται εΐς 162, συνολικού εκτοπίσματος 227.182 τόννων. Πάντα τσΰτα άνηγγέλθησαν είς τά άνακοινωθέ-ντα μας. Ά λλα είς τά βυθισθέντα σκάφη, ύπό τού ιταλικού Βασιλικού Ναυτικού, ^δέον νά προστεθούν καί έκεΐνα ατι- να άπεστάλησαν είς ,τόν βυθόν τής θαλάσσης υπό τής ιταλικής βασιλικής αεροπορίας. 'Η βασιλική άεροπορία έβύθισεν 62 πολεμικά σκάφη διαφόρων κατηγοοιών, έξ ών 20 καταδρομικά κ α !1 8  άν- τιτορπιλλικά, ώο κα! 1 17 έμπορι- κά πλοία, συνολικού έκτοπίσματος 882.330 τόννων. 'Ως πρός δ,τι ά- Φορά τάς έχθρικάς άεροπορικάς δυνάμεις, ιδού ο! άριθμο! τών ά- πωλειών: Τά άσψαλώς καταρρι-

φθέντα αεροπλάνα (έπιδεικνυΟιμεν έξαιρετικήν προσοχήν πρίν η εΐπωμεν δτι κστερρίφθη έν άε,ροπλά- νον, συχνάκις δέ άπσυίώ μίαν φωτογραφίαν),άνέρχονται είς 1,800. Τά προφανώς καταρρίφθέντα αεροπλάνα εΐς 713. Τά ασφαλώς καταστραφέντα έπ! τοΰ εδάφους είς 393 καί τά πιθανώς κατα· στραφέντα είς 190. Οΐ περιελθόν- τες είς χεΐρας μας αιχμάλωτοι πολέμου παρέχουν τούς άκολού- θους άριθμούς: "Αγγλοι ευρισκόμενοι είς ’ Ιταλίαν: 21 στρατηγοί, 2.376 αξιωματικό! διαφόρων βαθμών, 32.747 ϋπαξιωματικο! κα! στρατιώται. "Ετεροι εΰρίσκονται καθ’ όδόν, πράγμα, δπερ αναβιβάζει τόν συνολικόν άριθυόν των ώς ακολούθως: Στρατηγοί 21, άξιω- ματικοΐ διαφόρων βαθμών 2.412, ύπαξιωματίκοΐ καί στρατιώται 39.089. Πρόκειται περί πραγματικών "Αγγλων, γεννηθέντων είς τό 'Ηνωμένον Βασίλειον, υπάρχουν δμως καί έκεΐνοι, οΐτινες ανήκουν είς άλλας έθνικότηταο, είς τρόπον ώστε έχομεν συνολικώς τούς έξης αριθμούς: 29 στρατηγοί, 4.003 αξιωματικοί διαφόρων βαθμών καί 69.167 ύπαξιωματι- κο! καϊ στρατιώται. Οΐ αιχμάλωτοι ουτοι τυγχάνουν παρ’ ήμΐν συμπεριφοράς συμφώνως πρός τά διεθνή νόμιμα. Δυνάμεθα νά εΐπωμεν τό αότό π^ρι τών περιελθόν- των είς χεΐρας τού έχθρού αιχμαλώτων μας; Λυπούμαι, διότι αναγκάζομαι νά προκαλέσω άπογο- ήΐέϋσέίς έίς τάς οικογένειας των αιχμαλώτων, άλλ’ ή άλήθεια δέον νά καταστή γνωστή, ιδού δέ ή αλήθεια αΰτη: Έκτος περιοχών τι- νών, ή συμπεοιφορά, ην έπιδεικνύ- ουν οΐ ’Ά γγλοι πρός τούς αιχμαλώτους εΐνε σχεδόν παντού απάνθρωπος. ’ Ιδού μία πρόσφατος έ- πιστολή: "Ελαβον σήμεοον μίαν έπιστολήν έκ μέρους τοΰ πατρός μου. δστις μο! άναφέρει, δτι ό υιός μας ήιχμαλωτίσθη ϋπό τών ’Ά γ γλων. 'Ο αγαπητός υιός σας έ- τραυματίσθη σοβαρώς είς τόν πό- δα καί δέν ηδύνατο νά βαδίση.ΕΤς ’ Αγγλος στρατιώτης τόν έκτΰπη- σεν είς τήν κεφαλήν καί τόν έφό- νευσεν. Ο! συνάδελφοί του τόν έ- νεταφίασαν μετά τιμών. Τούτο εΤνε πο/λυ θλιβερόν: Έγνώρισα τον υιόν σας. ήτο^ένσ καλό παιδί. Εί- μεθα 1.200 είς μίαν περιοχήν τήν όποιαν θεωρώ περιττόν ν’ άνα- φέρω.
ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ, Δέν έχΛμεΥ ύποδήματα, ούτε έν·, ,  ·. ; , τους Άγγλους’αιχμαλώτους στρατιώτας ΙεΤνε ή χειρότερα προσβολή τήν όποιαν δυνατοί τις νά κάμη πρός τούς αιχμαλώτους ’ ΙΤαλούς μαχητάς. "Ε- βοολλον άνάνδρως κατ’ έπανάληψιν όπισθεν τών συρματοπλεγμάτων. Ά γ γ λ ο ι αξιωματικό! έκτύπησσν κατ’ _ έπανάληψιν ’ Ιταλούς αξιωματικούς^ ’Αφάνταστοι κακώσεις έ- προξενηθησαν είς δλους ήμάς, άκόμη δέ κα! είς τούς άσθενεϊς, τούς τραυματίας κα! τούς αναπήρους. Πείνα κα! ταλαιπωρίαι. Μάς ρίπτουν ώς ασήμαντα έμπορεύματα είς τά αμπάρια τών πλοίων κα! εΐς τά όχήματα διά κτήνη. ’Αξιωματικό! όλων τών βαθμών κα! πόσης ήλικίας έξαναγκάζονται νά μεταφέρουν τάς ςρτοσκευάς τών αγγλικών στρατευμάτων, άκόμη δέ κα! -τών στρατευμάτων τών έγχρωμων φυλών.Νΰν δέ όφείλω νά άναγνώσω ό- λόκληρον τήν έπιστολήν: «Οί ’Ά γ γλοι εΐνε κατηραμένόι, άλλα περισσότερον κατηραμένοι εΤνε οΐ Ι ταλοί, οΐτινες μεταχειρίζονται τούτους καλώς». ’Έρχομαι δέ ε’ις ένα έκ τών σκοπών τοΰ λόγου μου.Ό  ’Ά γγλος Πρωθυπουργός έξε- φώνησε τήν παρελθοϋααν Κυριακήν άπό ραδιόφωνου λόγον προο- ριζόμενον, κατά μέγα μέρος, διά

τήν ’ Ιταλίαν. Έφαντάζετο__ δτι δέν θά ¿γνωστοποιούσαμε τούτον είς τό κοινόν μας. Καί άμως όχι. Ά -  ναγινώσκω ό ίδιος τόν λόγον τούτον σήμερον καί άναγινώσκω τό σημεΐον, δπερ αφορά τόν ιταλικόν λαόν, ώς κα! ¿κείνο τό όποιον ^ά- φορά προσωπικώς έμέ. Ό  Τσώρ- τσιλ εΤπε: Τό νέον αεροπορικόν μέτωπον, τό όποιον οί ’Αμερικανοί κα! ή άγγλική άεροπορία δημιουργούν νυν κατά μήκος τών άκτών τής Μεσογείου, θά παράσχη είς ήμάς νέας κα! άφθονους δυνατότητας κατά τό 1 943. Α! έπιχειρήσεις μας είς τήν βόρειον γαλλικήν Α φρικήν θά έπιτρέψουν είς ήμάς νά ρίψωμεν τό βάρος τού πολέμου έπί τής Φασιστικής ’ Ιταλίας κατά τΟΙ' οΰτον τρόπον, ώστε ουδέ κάν ήδυ- νήθησαν νά φαντασθοΰν μέχρι σήμερον ο! ένοχοι αρχηγοί της, έτι δέ όλιγώτερον ό δυστυχής ιταλικός λαός, τόν όποιον ό Μουσσολίνι έκ- ματαλλεύεται καί βαρύνει μέ συμφοράς. "Ηδη, κέντρα της στρατιωτικής βιομηχανίας τής βορείου Ή  ταλίας ΰπεβλήθησαν είς σκληροτέ- ραν μεταχείρισιν έκείνης, ήν έγνώ- ρισαν άγγλικαί τινες πόλεις κατά τόν χειμώνα τού 1940. Ά λ λ ’ έάν. έν δεδομένη στιγμή ό έχθρός έκ- τοπισθη έκ τής Τύνιδος, σΰτή δέ εΤνε ή έλπίς μας, δλαι αΐ ναυτικαι βάσεις του, δλα τά πολεμικά εργοστάσιά του καί δλοι οΐ άλλοι στρατιωτικό! στόχοι, παντού δπου εΰρίσκονται, θά υποβληθούν είς πα- ρατεταμένας, έπιστημονικάς κα! .Κ'3ΤαστρεΤΓΤ!Κ3ξ άέβθΤβρΚάζ, 4Τ1·.- θέσεις. Είς τόν ιταλικόν λαόν ά- νήκει μέ τά 40 έκατομμύρια τών κατοίκων του (πρέπει νά διορθώ- σωμεν τόν κύριον αυτόν: Εϊμεθα 46.000.000) νά εΐπη έάν θέλη η δχι νά συμβή ένα τόσον τρομερόν πράγμα εΐς τήν χώραν του». Ό  λόγος ούτος δέον νά ληφθή ύπ’ δ- ψιν σοβαρώς. Ά π ό  μοοκρού χρόνου ηδη δεν βαυκαλίζομαι^ πλέον η ίσως ουδέποτε έβαυκαλίσθην μέ αύ- ταπάταζ έπ! τού βαθμού τού πολιτισμού τού άγγλικοΰ λαού. Έ άν άφαιρέσετε άπό τούς "Αγγλους τό. επίσημον ένδυμα, τό όποιον φορούν διά νά λάβουν τό τέϊόν των τήν 5ην απογευματινήν ώραν, θά εΰρετε τόν παλαιόν κα! πρωτόγονον Βρεττανόν βάρβαρον μέ τήν έ- πιδερμίδα χρωματισμένην μέ διάφορα χρώματα, δστις έδαμάσθη άπό τάς ά)υ}θώς «τετραγώνους» λεγεώνας του Καίσαρος κα! τού Κλαυδίου. 5.0 γενεά! δέν επαρκούν διά νά ,μετσβάλουν ριζικώς τήν έ- σωτερικήν σύνθεσιν ένός λαοΟΤΚα- τά_τήν πε,ρίοδον δέ αυτήν κα! έπ! τού πρωτογόνου «ύτοΰ αίσθημα/ - Λή-ουήθ̂ τΓΐ.1·. νπ Βέσο»,»' ι μή έν στρώμα έπιχρίσματος, δπερ άπέβη υποκριτικόν είς χεΐρας των,1, τό έπίχρισμα τής βίβλου κα! τής Παλαιός κα! Νέας Διαθήκης. Σήμερον δμως δέν πρέπει πλέον νά γίνεται λόγος περ! έσωτερικοΰ η έ- ξωτερικοβ μετώπου. 'Υπάρχει έν μόνον μέτωπον, δπερ έχει διαφόρους τομείς κα! κατά τούς όρθούς κανόνας τής στρατηγικής τέχνης, κα! είς τόν τομέα του έσωτερικοΰ μετώπου πρέπει νά υπάρχουν κλί- μακηδόν είς βάθος διάφοροι θέσεις. Κατά τό 1938, ήτοι πρό πενταετίας, είπα τά έξής: Μή αναμένετε τήν 1 Ιην ώραν. Άρχίσατε νά δια- σκορπίζεσθε είς τάς ώ,ραίας έξοχός. Ά λ λ α  θά ελεγέ τις _δτι συμ-ι βαίνει ένίοτε δ,τι μέ πρϊητάς τι· νάς, οΐ όποιοι άναφέρονται περισσότερον παρά άναγινώσκονται κα! τούς όποιους άκούουν περισσότερον η άκολουθοΰν. Δέον νά εκκενωθούν α! πόλεις. Ν’ άπομακρυν- θοΰν κυρίως τά ^γυναικόπαιδα. Δέον νά οργανωθούν ό.ριστίκα! η σχεδόν όριστίκα! άπομακρύνσεις. τοΰ πληθυσμού. Πάντες /ο! δυνάμενοι νά δισμείνουν μακράν τών αστικών κα! βιομηχανικών κέντρων, έχουν καθήκον νά πράξουν τούτο. Δέον, έπ! πλέον, νά όργανωθη ή άπο-(Συνέχεια εΐς τήν 2αν σελίδα)III ιιιιι ιιιιι ιιιιι llipuim II1MIIIBIIIIJÜI1I!·!
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
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0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ'β  Αλέξανδρος Παπάς πού άπέθανε χθες ΰπήρ- ξε μία έλληνική φωτεινή φυσιογνωμία.^ Δέν ητανε μόνον ό εξαιρετικός έπιστήμων, ό χειρουργός πού ή φημη του ξεπερνοΰσε τά στενά δρια τής πατρίδας του άλλα πρό παντός ό άνθρωπος μέ τά ευγενικά αισθήματα, τόν πολιτισμό κα! τά ώραΐα ιδανικά. Κάτω άπό τήν αυστηρή μάσκα τού χειρουργού υπήρχε κα! ή γεμάτη καλωσύνη κα! συγκίνησι έκφρα- σι. 'Η αΰστηρότης τής έπιστήμης δέν κατώρθωσε νά πνίξη τήν λεπτότητα τής ψυχής του._ 'Ο  Παπάς είχε μια λεπτή καλλιτεχνική ψυχή που έξεδηλώνετο πάντα μέ τρόπο πού προκαλοΰσε τόν θαυμασμό. Μια ψυχοσύνθεσις εξαιρετική πού άπεκάλυπτε τόν πολιτισμένο άνθρωπο σέ δλες του τις πτυχές. Ή  έπιστημη γ ι’ αυτόν δέν ήταν τό μέσο τού βιοπορί; σμοΰ. "Ητανε ή έξυπηρέτησι τού  άνθρωπίνου κα! κοινωνικού συνόλου. Μεγάλος ανθρωπιστής κα! αλτρουιστής έμεινε πιστός στ!ς άρχές _του χωρίς ;θύδέ στιγμή να προδώση τά ώραια του ιδανικά. Οί άρρωστοί του ήταν άνθρωποι τών όποιων ¿δοκίμαζε ό ίδιος τούς πόνους κα! τ!ς αγωνίες. Κα! ϋπέφερε κα! πονούσε μ’ αΰτούς. 'Η άνακούφισις τοΰ πόνου τους ήταν ή ικανοποίησις τού ψυχικού του κόσμου, μία ανέκφραστη έσωτερική λύτρωσις. Παράλληλα πρός τήν έπιστημη τά γράμματα βρίσκανε  ̂ πάντα τόν γιατρό Παπά στήν πρώτη_ γραμμή τών ύποστη- ρικτών των. Τά παρακολουθούσε μέ^ένδιαφέρον κσι ο: έκπρόσωποί τους αποτελούσαν πάντα τό προσφιλές περιβάλλον του. 'Η Πόλη, ή γενέτειρά του, είχε δημιουργήση γ ι’ αυτόν παραδόσεις. /Η βυζαντινή άρχοντιά ήταν κληρονομιά τού σπιτιού του. ^Εζησε κα! αίσθάνθηκε κα! άγάπησε«ό^ ιατρός Παπας  ̂ ο,τι ευγενικό έχει νά επίδειξη ή φυλή. Κα! μέσα σε μια άτμόσφαιρα τόσων ώοαίων παραδόσεων ωρθωνε^το ανάστημά του ωσάν ένας θρυλικός άνθρωπος. Σύμβολο ευσυνειδησίας, έογατικότητος κα! αγαπης πρός τόν πλησίον του δλη ή δρασις του. Σύμβολο κα! ό θάνατός του. Άπέθανε σαν στρατιώτης έπανω στόν άγώνα τών πιο ευγενικών του αισθημάτων. Την ώρα πού έσωζε μιά ζωή ξαπλωμένη αναίσθητη στό παγερό μάρμαρο τοΰ χειρουργείου του αυτός παρέδιδε τή δική του τή ζωή. Ή  έγχειρησις έπετυ- χε. 'Ο  ασθενής έσώθη. Άπέθανε δμως δ γιατρός. 'Η έπιστημη κα! ή κοινωνία πού_ προπέμπουν σήμερον στήν τελευταία τ©υ κατοικία^τόν άειμνηστο Παπά θά ένθυμοΰνται πάντοτε τόν άνθρωπο με την τόση φωτεινή δράσι κα! θά^άνσφέρουν τό όνομα του μέ μιά ύπόκλισι άπειρου εύλαβείας κα! θαυμασμού.
ΒΑ Σ. ΗΛ.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ
Σήιμερον τό άπόγευμα ώραν 5 μ. μ. δίδεται είς τδ θέατρον «Μοντίαλ» ή «πρώτη» της νέας κωμωδίας του Χόρστ «Οί γυναίκες εΐνε ψεΟτρες», άπό τόν θίασον του κ. Β. ΆργυρΟπουλου.___ Έ ξ  άλλου αυριον δίδεται ε'.ς τήν «Άλάμπραν» ή «πρεμιέρα» τής «Γυναίκας τοΰ δρόμου» του Χατζηαποατόλου άπό 

Τ ο ν  θίασον ’ Ολυμπίας Ριτσιάρδη —  Μηλιάδη —  Πατρικίου.—  Αυριον είς τό θέατρον Κοτοπούλη δίδονται αί τελευταία«παραστάσεις τοΰ όνειροδράματΟς τθΰ Χάουπτμαν  ̂ «Ή  Χάννελε πάζι στον παράδεισο». ’Από τής προσεχούς Δευτέρας ό θίασος Του «Ρέξ» θα παίζη καθη,μερινώς μόνον τήν κωμωδίαν τοΰ κ. Λιδωρίκη «’Άνδρας, γυναίκα, διάβολος» που θά δίδεται πλέον είς ενδεκα παραστάσεις έβδομαδιαίως.  ̂ ^—  Κατά τήν χθεσινήν «πρεμιέραν» τής_«Ευθυμης χήρας», συνέβη μικρόν άτύχηιμα είς τόν διευθυντήν τής σκηνής τθΰ « Εθνικού Θεάτρου» κ. Φελίτσην Ό  κ. Φελίτσης έπεσε είς τό τραμ- πουκέττο καί έτραυματίσθη έλαψρως.—  Ό  θίασος Καλουτά —  Κοκκίνη —  Μαυρέα που εΐνε πάντοτε έπί κεφαλής τής κινήσεως όλων των μουσικών θεάτρων, συνεχίζει πυρετωδώς τήν προετοιμασίαν διά τήν άναβίβασιν του περιφήιμου «Πίκ-Νίκ» του Σσκελλαρίδη, τ̂ό όποιον καί θά έμφανισθή ε'.ς τόν «’Απόλλωνα» τάς όμέρας τών Χριστουγέννων.—  Παρσλλήλως ό θίασος υπό την καλλιτεχνικήν διεύθυνσήν του κ. Κόκκινη, άρχίζει τήν προσεχή έβδομάδα τις δοκιμές μιας νέας έπιθεωρήσεως του κ. Γιαλαμά ή όποια θά διαδεχθή έν καιρώ τά θριαμβεύοντα «Χρυσάνθεμα» του Γιαννουκάκη. Τήν 3ην έπιθεώρηαιν τοΰ « ’Απόλλωνος» θά Υράψη ό νέος συγγρα- φεύς κ. Γεώργιος Γιαννακόπουλος.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΙΙΙΙΙΙΙ· I m i l l  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ99’κ

Η «ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ

*Η Λυρική Σ κ η ^  του Εθνικού θ εά τρου ττνηίγύριζε χθες τό βράδυ μιά έ- ξαιρετική έπ ιτυχία : τήν πρεμιέρα τής «Εύθυμης Χή,ρας», τής κοσμαγάπητες ό- περέττας του Φράντζ Λέχαρ. Μιά έπιτυ- χία , ένας θρίαμβος σ’ άλη τή γραμιμή στάθηκε ή άστραφτερή αότή παράστασις μέσα σ’ Ενα πολύεδρο έ,κθαμβζοτικό φως, πού σκόρπιζε άχτιδόχαρες άναλαμπές σ’ δλη τή διαδρομή της. ΓΓ αύτό μόνο έ- παίνους άνεπ ιψυλάκτους ά ξίζει νά συν- τονίσωμε γιά  δλους τούς συντελεστάς τής καλλιτεχνικής αυτής επιτυχίας.Μας παρουσιάσθη χθές Ενας καλλιτέχνης σκηνοθέτης πρώτης γραμμής πού Εμενε κρυμμένος ώς τώρα μέσα στις πτυχές ένός εύγενικοϋ έ(χτσιτεχνισμο0, ένω μπορεί νά διεκδίκηση δικαιωματικά δλα

))
ΤΗΣ κ. ΣΟΦΙΑΣ Κ, ΣΠΑΝΟΥΔΗ

’«ΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ>ΙΙΙΙΙΙΙ|ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙτά πρωτεία. Δέν βρίσκω τόν λόγο νά κρύβεται τώρα ,καί στό πρόγραμμα μέ τό ψευδώνυμο Λούκης Δέλφής. Εΐνε 6 κ. Μίκης Βουτσινας, Ενας λετττότατα μορφωμένος κι’ Εξοχα προικισμένος «ρε- ζισέρ» άριστοτέχνης στό είδος του. Δέν ξέρω  ̂άν σπούδασε στό Παρίσι, βλέπω μόνο δτι εΐνε γεννηρένος Παρισινώτερος τών Παρισινών, μέ άλάνθαστο καλλιτεχνικό αίσθ-τήριον, μέ άδιάπτωτο έφευ- ρετικό πνεύμα, μέ τή σπίθα πού άνάβει τήν καλλιτεχνική φωτιά, μέ τήν ;μφυτη χάρι πού έπιθέτει τή σφραγίδα τής ά- νώτερης τέχνης.^ Ό  Βουτσινας στάθηκε χθές  ̂ μιά άποκάλυψις, καί μάς χάρισε τήν ίκανοπσίησι τής καλλιτεχνικής άπο- λαύσεως πού μάταια τόσες φορές άνα- ζητοΟμε.

Ι!!·!!!!!·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·!Ι!!!·ΙΙΙΐ:·Ι:'Ι·ΙΙΙ!Ι·ΙΙΙΙΙΙ"Ενας άλλος θριαμβευτής τής χθεσινής βραδυάς στάθηικε ό όνομαστός "Ε λ λη ν σολίστ του χάρου "Αγγελος Γριυά- νης, του όποιου τήν θριαμβευτική έπά- νοδο στή λυρική σκηνή χαιρέτισαν δλοι ■μ’ ένθουσιώδεις Εκδηλώσεις. 'Ο  Γριμά- νης εΐνε μιά πλήρης καλλιτεχνική υπό- στασις, γ ιά  τήν όποιαν δέν ^ιχάρχει δεύτερη γνώμη. Εΐνε Ενας μεγάλος σολίστ Εύρωπαΐκής φήμης, καί συγχρόνως χο- ρογοάφος μέ γνώσεις βαθειές του κλασικού μπαλέττου, άλλά κι* έψευρετικώ- Γάτος σ’ έξόχως συγχρονισαένες έκδη- Λώσεις, γεμάτος φαντασία, παλλόμενος ιάπό ρυθμική φωτιά, πνεύμα καί χάρι. Άπόκτημα πολύτιμο γιά  τήν έθνική σκηνή, μέσα στήν όποια βρίσκει τό άντάξιο πλαίσιό του. Μέ τήν έμπνευκτμένη καθο- δήγησί του τό μπαλέττο του Εθνικού θεάτρου έπέτυχε τό μέγιστόν τής άπο- δόσεως σέ τρεις βασικά διαφορετικές χορογραφικές δημιουργίες, —  τήν καθιερωμένη άπό τήν κλασικν παράδοσι έμφάνισι τής α ' πράξεως μέ τις «pointes», τό χαρακτηριστικό κομμάτι τής β' μέ τό Εντονο έπιτόπιο βαλκανικό χρώμα, καί τό χαριτωμένο «κανκάν» τής τελευταίας. 'Η κ. Τατιάνα Βαροίτη στάθΥικε κοντά στόν Γριμάνη μιά άντάξια παρτε-

I ΙΙΙΙΙναίρ. 'Η πόλκα πού χόρεψε μαζί του τής εδοσε τήν εύκαιρία νά δείξη δλα τά χα ρίσματα μιας άληθινής σολίστ πού Εμενε άνεκμετάλλευτη ώς τώρα σέ διαδοχικές άναπαραστατικώτατες εικόνες. Τό κορύφωμα δμως τής χορευτικής φωτιάς πού άναψε χθές κι’ άνέλαμψε μέ τή μεταδοτική του φλόγα, υπήρξε ή μοναίδ-ική στό είδος της καλλιτέχνίς του χορού Μπέλλα Σμά ρω , τήν όποιαν ή ρηξικέλευθη πρωτοβουλία πού πρυτάνευσε στή χθεσινή παοάστασι παρουσίασε σ’ δλη της τήν έξωτική αίγλη. 'Η Μπέλλα Σμάρω  άναπήδησε πάλι χθές όλο'ών- τανη μέσα στή ρυθμική' δίνη πού παραδίνεται άκάθεκτα, καί προκαλεΐ Εναν Ιλιγγο  διονυσιασμού καί ξεπερνά τά σύνορα κάθε τέχνης στό δημιουργικό της μεθύσι."Αρχισα άπό τούς χορευτάς γ ιά  νά έ- ξάοω στό τέλος άκόυη έντονώτερα τήν επιτυχία τών μουσικών πρωταγωνιστών του Εργου. Ή  κ. Ναυσικά’ Βουτυρά μάς Εδοσε χθές μιά άληθινά θαυμασία έμφάνισι ώς "Αννα Γκλάβαρη, μέ σκηνικό κάλλος πού συναρπάζει, μέ χάρι κα! γοητεία άβίαστη, μέ μουσικό πάθος, φωνητική δροσιά κα! λάμψι. Βρέθηκε στό στοιχείο της καί στερέωσε όριστικά τήν

καλλιτεχνική ύπόστασι καί τή φήμη.' Ό  κ. Πέτρος ’ Επιτροπάκης πρόσθεσε μέ τή χθεσινή του δημιουργία μιά άκόμη λαμπρά Επιτυχία' στις τόσες προηγούμενες πού άριθμεϊ στό ένεργητικό του στό μελόδραμα. Κυρίαρχος τής σκηνής, ξέ ρει νά ρυθμίζη ό ίδιος τά πλούσια καλλιτεχνικά μέσα πού διαθέτει μέ τόσο Εμπεριστατωμένη τέχνη κα! πείρα. Ή  δνίς ’Αλίικη Ζωγράφου στό ρόλο'τής Βαλεν- τίνης κράτησε περιψανώς δλες τ!ς ύπο- σχέσεις πού μάς εδινε ώς τώρα. ‘ Ο τενόρος κ. Γληνός ώραία ζηλευτή έμφάνισι ς δέν διαψεύδει ποτέ τόν έαυτό του. ’Απαράυιλλος ό Αεπενιώτης καθώς κα! ή κ. Ροζότν χαροποιούσαν τόν κόσμο μέ τά πλούσια κωμικά τους στοιχεία. *0 Ανδρουλής πολό χαρακτηριστικός δπως πάντα. *Η όρχήστρα λαμπρά προετοιμασμένη άπό καιρού μέ σύντονη προεργασία, ηύρε τήν τελευταία στιγμή στόν άρχιιιουσικό Λεωνίδα Ζώρα μιά φωτισμένη κα! λαμπερή κατε·’θυνσι, πού άνέ- δειξε άνάγλυφες τίς πολλαπλές ώμορφιές κα! τά μελωδικά εύρήματα άπό τά όποια άψθονεΐ τό κοσμαγάπητο Εργο του Λέχαρ. ΣΟΦ ΙΑ Κ, ΣΠΑΝΟΥΔΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝ0Π0ΥΛ0Υ------ τής ’ Ακαδημίας ’ Αθηνών------- -llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf PV

ΠΑΛΗ Ε  Σ I ΣΤΟ Ρ IΕ  Σ =  = = 
ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΑΗΚΑΡ IΑΣ  
ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΣΥΓΚΙΝ ΟΥΝ34. —  Σ Τ Η Σ  ΜΑΞΙΜΩΣ ΤΗΝ ΑΓ- Κ Α Λ ΙΑ . —  «Αλλοίμονο σέ μένα, 6όγ- γησε ό Διγενής, "Α, ττρέπει νά πεθάνη ή ντροπιασμένη».—  Τόση άπανθρωπιά! Μά μήπως φταίει κι’ αυτή ή έρημη; Τί νά σοΰ κάνη μιά τρυγόνα που τήν άρπαξε γεράκι;—  Να!, μπορεί νάχης δίκηο... "Ισως! "Ομως και πάλι, οχι! μην τό λές. ’Εσύ τί θάκανες αν σ’ άρπαζε μέ βιά ένας άντρας;—- Μέ μένα αλλάζει. "Ομως λέω πώς κΓ αν ήμουνα τρυγόνα αδύναμη θάβρι- σκα πάλι τρόπο νά γλυτώσω. Θά κάρφωνα τό ράμφος μου στά στηθια μου, ώ, να!, θά κάρφωνα μαχαίρι στήν καρδιά μου.—  Αυτό έ'πρεπε νά κάμη κι’ ή γυναίκα ένός Ά κριτα Διγενη. "Ομως δέν τήκαμε γιατί, ποιος ξέρει, ίσως κείνο πού έπαθε νά ή'τανε δική της θέλησι καίγνώμη.—  Δέν ξέρω, δμως ξέρω τόν Χαμδά. Σαρακηνάς μά είχε μπέσα.—  "Υστερα, θά τόν τρόμαζε ή δική μου έκδίκησι... "Ω ! ν&χα τρόπο νά τό ξερριζώσω τό μυαλό μου! "Ομως θέλω νά μάθω, τί κα! πώς τό ακόυσες, πές μου τα ολα, μή μού κρύψη,ς λέξι.—  Τήν βρηκξΐ μέσ’ στήν τέντα τοΰ Χαμδά, τήν πήρα κα! τήν έβγαλα στή στράτα. Μά μόλις ξεκινήσαμε μάς κύκλωσαν οί Χριστιανός πού ήταν αιχμάλωτες, κΓ άρχίσανε νά βρίζουν τήν κυ- τά σου. «'Η παλλακίδα, φώναζαν, τοΰ Αλή-Χαιμδά! Κυττάξτε τήν ξεδιάντροπη πώς πάει. "Ολη τή νύχτα έπαιζε μέ τό Σαρακηνό κα! τώρα πάει ν’ άνταμώ- ση τόν ’Ακρίτα!». «Τόν γέμισε ντροπή τόν Διγενη!» φώναζε άλλη κα! τήν έφτυνε στά μούτρα. ΚΓ άλλη της έροιχνε αναθέματα κι’ όλες μαζί τήν κράζανβπο- μπεμένη».—  ΚΓ εκείνη;—- Αδιάφορη, άνέγνοιαστη, σάν δλα τούτα νά τά λέγανε γιά μέ.—  "Ω, ουρανέ, γιατί δέν ρίχνεις τίς φωτιές σου νά μέ κάψουν ζωντανό! μούγκρισε ό ’Ακρίτας άφρισμένος. Τί θάνα-

Ο ΔΙΓΕΝΗΣ Κ Η ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΗ
ΑΗΙΗΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙ|ΙΙ|ΙΙ|ΙΙΙ|||Ι||||||·||||||||||||||·|||||||||||||·|||||||||| ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|ΙηΐΙΙΙΙ|ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|Ι|ΙΙΙΙΙΙΙΙ|Ι·'|Ι·|||||||||!|ΙΙΙΙ·Ι|»ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|Ι||||ΙΙ|||Ι||ί|||||||||Ι||,|||,, II, Η ΙΙΠ ΙΙ, ϋ ,ΙΙ ΙΙ  ΙΙΙΜΙ Μ,ΙΙ-'Ιάντρειωμένο, τόν δυνατώτερο τής γής, πού κλαίει μπροστά της σάν τό μωρου- δέλι. Τέτοιο άγριο θρίαμβο δέν περίμε- νε, τέτοια έκδίκησι δέν τήν φανταζότανε ποτέ της. Τόν άφησε νά κλάψη ώρα πολλή κΓ ύστερα κάθισε κοντά του. Τοΰ πήρε τό κεφάλι, τό άκούμπησε στά γό νατά της πού έτρεμαν άπό ήδονή, κΓ άρχισε νά χαϊδεύη τά μαλλιά του. Εκείνος δέν μιλούσε, δέν κουνιότανε. 'Ο πόνος του τόν είχε έξουθενοόσει. Τήν άφινε νά τόν χαιδεύη τρυφερά, εκείνο τ,ό χάδι τδ- νοιωθε σάν μπάλσαμο μέσ’ στήν καρδιά του τήν βασανισμένη."Ητανε τρυφερά τά χάδια τής πανούργας Μαξιμώς, μά λίγο-λίγο άλλάζοονε, γινόταν πιο ζεστά, παίρνανε θέρμη άπ’ τή φλόγα τής έρωτευμένης αμαζόνας. Σιγά-σιγά τά δάχτυλά της λαίμαργα, σάν πεινασμένα στόματα, απλώνονταν στά στήθια τού Ακρίτα. Εκείνος, ναρκωμένος πάντα, άπόμενε ακίνητος, Δέν ένοιωθε τά δίχτυα πού άπλωνε γύρω του ό πόθος. "Ετσι πανούργα ή αμαζόνα τόν τραβούσε στόν γκρεμό καί κείνος μέ δεμένα χέρια τήν άκολουθοΰσε. "Οσο πού μιά στιγμή, μέσα στό 608ος πού βρισκό- τοινε, έννοιωσε τό αΐμα του νά χοχλάζη. Μέ μιας τόν έπιασε ίλιγγος. Σάν νά κοιμόταν καί νά ξύπνησε στά ξαφνικά κι’ είδε πώς στέκονταν στά χείλη ένός γκρεμνού και ήταν έτοιμος νά πέση. Πήγε νά τραβηχθή, ν’ άντισταθή, μά ήταν πιά αργά. Ή  Μαξιμώ τόν κρατούσε στήν αγκαλιά της. Θέλησε νά τήν άποδιώξη, μά τά μπράτσα του ητανε άδυναμα, θέλησε νά μιλήση μά τό στόμα του ήταν σφιχτά κλεισμένο μέ τά διψασμένα χείλια τής σειρήνας. Νάρκη γλυκειά ¿μούδιαζε τά μέλη του. Σέ λίγο ό πόθος τόν κρατούσε αιχμάλωτό του. 'Ο νοΰς, ή σκέψι, ό λογισμός του εΐχαν κοιμηθη βαρεία. Τώρα δέν έννοιωθε παρά πώς ητανε ό άνδρας καί πώς ή άμαζόνα ήταν ή γυναίκα...Α Υ Ρ ΙΟ Ν : ΞΥΠΝΩΝΤΑ X ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΘΑΡΓΟ

Σωριάστηκε άπάνω στό σοφά κι’ άρχισε ένα κλάμμα.το ."Τρέπει νά δώσω στό κορμί της τό αμαρτωλό; "Α , νάχα δύναμι νά τήν ζωντανεύω κάθε ώρα γιά νάχω τήν άπόλαψι νά τή ςπαίρ,νω πάλι τή ζωή. Χίλιους θανάτους νά μπορούσα νά τής δώσω!Έσπάραζε καθώς έρριχνε τούτες τ!ς κραυγές. ΚΓ δλο τό κάστρο σειότανε άπ’ τις φωνές του. ΚΓ ή άμαζόνα άκόμα έτρεμα σ’ αύτό τό ξέσπασμα, ρίγος τήν

έπιανε τώρα πού έβλεπε τί τραγωδία είχε προκαλέσει. 'Όμως δέν βάσταξε ώρα πολλή ό φοβερός έκεϊνος σπαραγμός, ξάφνου ό Α κρίτας, σάν νά λύγισε άπό τό βάρος τής συμφοράς του, σωριάστηκε άπάνω στό σοφά κι’ άρχισε ένα κλάμμα, ένα κλάμμα./Ορθή κοντά του ή Μαξιμώ έτρεμε σύγκορμη άπ’ τή χαρά της. Νάτονε τόν
Κείμενον Γ. ΡΟΥΣ ΣΟΥ

5  ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
_ _ _ _ _  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΟ ΙΙΜέ τ!ς γυναίκες,_ πού ήταν ή μανία του— ή γυναίκα κα! τά παιγνίδι— είχε τρόπο ίδικό του. 'Α
φού τίς ¿μαγνήτιζε μέ τά μάτια, της άρπαζε χωρίς πολά-πολλά— ά, λόγια δέν ηξεΡε— κι’ οί κακομοίρες άντιστεκόταν τόσο λίγο στά χάδια του κα! στά φιλιά του, οσο  κι’ οΐ άντρες στις μπαστουνιές _του. "Ενα μόνο καλό είχε: Ή ταν δύσκολος στά γούστα του κι’ έπομένως τά θύματά του ήταν λίγα, ένέρ μπορούσε νάταν πολλά... Ούτε είχε ιδιαίτερη προτίμη- σι γιά είδος, τάξι, ηλικία. Μπορούσε νά τοΰ άρέ- ση μιά μικρή, δπως κα! μιά μεγάλη’ κα! μιά ξανθή δπως κα! μιά μελαχροινή' κα! μιά αδύνατη δπως κα! μιά γεμάτη· κα! μιά κυρία δπως κα! μιά δούλα. Καμμιά δμως δέν τήν κρατούσε πολύ. Ή ταν αψίκορος, χωρίς αίσθημα, κι’ άμα χαιρόταν κάποια λίγο καιρό, τήν άφινε κα! κύτταζε γι’ άλλη. Ούτε τοΰ παρακόστιζε καμμιά. "Ολες αυτές ο! κακομοίρες τοΰ παραδίνουνταν νικημένες άπό τό «μαγνητικό του ρευστό», σά νά λέγαμε άπό έρωτα κα! δέν είχανε απαιτήσεις' κα! καθώς ήταν τσιγγούνης αγιάτρευτος. τ!ς περνούσε μέ καμμιά τιποτένια άποζημίω- σι η μέ κανένα^έπίσης τιποτένιο δώρο. ’Ασύγκριτα περισσότερο τού κόστιζε ή άλλη του μανία: τό παιχνίδι. "Εχανε τεράστια ποσά, προπάντων άφότου παντρεύθηκε, γιατί τοΰ τά ¿πλήρωνε ό πεθερός του....Μά καί τόν καλό του γάμο τόν χρωστούσε στό γόητοό του, στόν προσωπικό του μαγνητισμό. Καταγόταν άπό μιά κωμόπολι τής Στερεάς, ζούσε άπό παιδ! στήν ’Αθήνα μέ τήν ταπεινή οΐκογένειά του —- μικρός δεριματέ|μπορος ό πατέρας του -— πήρε μέ χίλια βάσανα ένα πτυχίο νομικής, κατά- φερίε ύστερα νά διορισθή σέ μιά Τράπεζα, κα! κάθε άλλο βέβαια όνειρευόταν παρά πιός μπορούσε νά πάρη τή .μοναχοκόρη τού Γε,ρομίχάλη, πού καί ζάπλουτος ήταν, κι’ άπό τίς καλλίτερες άθηναϊκές οικογένειες. Νά τόν άγαπήση τό κορίίτσι; Καί πού θά τόν έβρισκε; πού θά τόν έβλεπε; ήταν άπό άλλον κύκλο, άπό άλλον κόσμο... Ά λλα  ό ^Περικλής Καλαπάτης είχε καί τύχη. Κάποτε —-  πέντε χρόνια πριν άπό την έμφάνισι της Μαρίνας —  ή Τράπεζα του τόν είχε στείλη στήν Ευρώπη γιά κάποια δουλειά. Μέ τό ίδιο βαπόρι πού γύριζε στήν Ε λ λάδα, έτυχε νά γυρίζουν άπό τό καλοκαιρινό τους ταξεΐδι κι’ ό Γεραμάλης μέ τή Νίνα. Νά μιά εύκαιι- ρία πού ό τυχοδιώκτης δέν έπρεπε νά τήν άφήση! "Ενας φίλος τόν ¿σύστησε στόν πατέρα' ή πατέρας τόν ¿σύστησε τυπικά κα! στήν κόρη του. Κα! μέσα σέ λίγες ώρες, στό βαπόρι εκείνο δπου έζησαν μαζί σχεδόν δυο ημέρες, ή Νίνα, είκοσι χρονών κο- πέλΙλα τότε, βρέθηκε κα! γιά πρώτη ψαρά στή ζωή της, ερωτευμένη τρελλά μέ τόν νέο τραπεζιτικός υπάλληλο. πού φαινόταν τόσο δυνατός κι’ είχε τόσο παράξενα μάτια!Τήν είχε κι’ αύτήν μαγνητίσει. "Ολα του της άρεσαν. Τό γέλιο του, ή φορεσιά του, ή όμιλία του, ώς κσ! ή κάπως μεγάλη του μύτη. Τής φαινόταν πώς δέν έκαμε ή φύσι τελειότερον άντρα, κι* άκόμα πώς είχε γεννηθή ξεπίτηδες γ ι’ αύτήν. "Εβρισκε προφάσεις νά ξεγλυστρά άπό τόν κύκλο τού πατέρα της, πού δέν είχε πιά κανένα ένδιαφέ- ρον γ ι’ αύτήν, νά τόν πλησιάζη, νά τόν τραβά Απόμερα, κα! νά μιλούν οΐ δυό τους. Τόν άνέκρινε. Κα! σέ λίγο ήξερε πώς ήταν έλεύθερος, πώς καθόταν μέ τούς γονείς του στήν όδόν Σόλωνος, πώς δέν είχε Αδέρφια έκτος άπό μιά άδελφή παντρεμμένη, κι’ άκόμα μιά θεία, άδεοφή τής μητέρας του. μέ πολυμελή οικογένεια. Έξοίκειώνουνταν, μιλούσαν κι’ αισθηματικά. Μιά στιγμή τόν ρώτησε:—  Σκοπεύετε νά παντρευτήτε; ̂ —  Ναι, τής άποκρίθηκε’ άν μέ θελήση αύτή πού άγαπώ...
ΑΥΡΙΟΝ:  ̂ συνέχεια
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ΑΓΓΕΛΙΑ!iimmmiiiiiiimiimiimi'
ΠΩ ΑΟΥΝ ΤΑΙ. 15.000.000 οίκόπεδον άνατολικομε- σημβρίνον πρ. μετρ. 20, ττήχ. 1.000. 14. 000.000 οικόπεδ-ον με πρ. μ. 14.60 έπΐ πλατείας και 1 μ. έπΐ δύο όδών, πήχ.700. 10.000.000οίκόπ. πρ. 12 μ. σε πλάτος δρόμου 16 μέτρα, πήχ. 550. 9. 000.000 οίκόπ. γων. πρ. μ. 14.30 X 21, πήχ. 534,50. 8.000. 000 οίκόπ. πρ. μ. 12, πήχ. 482. 6. 000.000 οίκόπ. ά- νοίτολικομεσημ. πρ. μ. 12.50, βάθος 17. 20, πήχ. 382,22. "Απαντα τα άνωτέ- ρω οικόπεδα εΐνε δεξιά τής όδοΟ Πατησίων πλησίον τής στάσεως Σωτηριά- δου. ΠληρΟφ.: ιδιοκτήτην I. Ξένον, 10 — 12 π. μ. και 3

ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΛΠΔΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΤΣΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΕΙΛΑΣ ΤΟΥ ΪΣίΙΡΪΣΙΑΕίμεθα ό λαός εις τάς φλέβας του οποίου τρέχει τό μεγαλύτερον μέρος του αίματος πού έτρεχεν εις τάς φλέβας των αρχαίων Ρωμαίων. — Έ άν εϊχομεν παραμείνη ουδέτεροι έκτος της άτιμώσεως θά περιεπίπταμεν τώρα είςτην τρομερωτέραν αθλιότητα.
ίΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΕΚΙΤΡΑΤΕΥΤ. ΣΩΜΑ ΕΙΣ ΡΩΠΙΑΝΑΠΕΒΗ ΣΤΡΑΤΙΑ. -  Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) μάκρυνσις έκ τής πόλεος κατά την νύκτα, είς τρόπον ώστε νά μή -παραμένουν ε ίς  αυτήν ειμή οί μοοχη- ταί, ήτοι έκεινοι οιτινες έχουν τήν πολιτικήν καί ηθικήν ϋποχρέωσιν νά παραμείνουν είς ταύτην. Θά κα- ταστη εϋκολωτέρα ή δημιουργία έ- παρκών καταφυγίων, μεγάλυτέρας άντοχής έκείνων, άτινα κατεσκευ- άσθησαν (μέχρι σήμερον και τά όποια έστοίχισαν εις ημάς εκατοντάδες έπί έκατοντάδων- Εκατομμυρίων καί ατινα έάν πληγούν και- ρίως δέν δύνανται νά άνθέξουν είς τάς βόμβας τών ̂ μεγαλύτερων διαμετρημάτων. Τούτο είνε τό μέρος 5 μ. μ. Γαλακτοιτο- δπερ θά άπεκάλουν άρνητικόν τής λεΐον «Βρεττάνια», άμύνης κατά των έπιδρομών. Έ ξ  άλλου, υπάρχει καί ή θετική πλευρά. Ουδέποτε δύναται νά εϊπη τις δτΐ θά τελειοποιηθη έπαρκώς. Είμαι ευτυχής, δυνάμενος ν’ άναγ- γείλω δτι ή Γερμανία θά παράσχη είς ήμάς ισχυρόν συμβολήν πυροβολικού, οΰτω δε αί πυροβολαρχί- αι καί αί γερμανικά! πυροβολαρ- αι θά έπιφυλάξουν είς τά έχθρικά αεροπλάνα τήν υποδοχήν, τής όποιας είνε άντάξια.

’Αθήνας καί Όμο- νοίας, γωνία, τηλ. 52-644. 460
ΠΩΛΕΙ μονόροψο πλησίον '‘ Ομόνοιας 60.000.000. ’Αξίζει 80.000.000. Μονοκατοικίαν προ ’Αγάμων, γωνία, 4 δωμ., 35.000.000. Οίκόπεδον προ Ί λ ι-  σίων 17.000.000. Έ πΐ πλατ. Καλλιγά 620 πήχ., 90.000. 000. Πολίτης, Σταδίου 7 τηλ. 21-645.
ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ έλ α- στικά αυτοκινήτου μέ τακούνια, 3 τεμάχια 740 X 140 καί 2 τεμάχια 730 X 130. Πληρο- φορίαι τηλ. 29-026.'320
Π ΩΑΕΙΤΑΙ αύτο- κίνητον τ α ξ ί  μάρκας «Φίατ» 514 μέ ελαστικά εις ά- ρίστην κατάστασιν. ΠληρΟφορίαι: Τηλ. 29-026. 319
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φΟρτη- γόν αύτοκίνη- τον μάρκοΛ; «Φίατ» ωφελίμου φορτίου I 
Vi τόν., μέ έλαστικά είς άρίστην κατά- στασιν. ΠληροφΟρ. : Τηλ. 29-026. 318εφ.ίαι
ΥΦΑΣΜΑ όξαιρετι- κής πΟιότητος άγγλικό 5 πήχ. διά κοστούμι ανδρικόκαι παλτό άνδρι κό άπό άγγλικό ύφασμά χεΰμερ'ι νβν πώλοι) ν- ται φθηνά. Τηλέφ. 23-116. 317
Αλ μ π ο υ μ  φωτογραφιών ευρωπαϊκό μόνον 1.000 δρχ. Εκαστον. Γαν- τάκια παιδικά 1.500 δρχ. μέχρι 12ης τρέχοντος. Φραράκης, Χαβρίου 9 (έντός τής Στοάς), τηλέφ. 23-765. 314
ΘΕΡΜΟΣ ΙΦΩΝ μέ ξύλα εύρωπαϊ- κός καινουργής πωλείται. Τηλ. 53-831.311
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σίδηρο μπετόν διαμέτρου 10 χιλιοστών, ηλεκτρικά σύρματα και Σωλήνες Μπίρκ- μαν. Τηλ. 53-989, 4 Υι —  6 μ. μ.310
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ πα- ραχώρείται, θερμάστρα) Γ ιούνκερ £  ΰ.αγιέ ιφινουργι 
e r a t f f c f Γη ν  τ ι μ ή » ,  * — 12 (τηλεφωνήσατε 23-125; 309ΠΩΛΕΙΤΑΙ άριθ- μός τεηλεψώνου καί χώρισμα γραφείου. Παρέχεται συ- στέγασις είς γραφείου μετά τηλεφώνου. ΠληρΟφορίαι: Σταδίου 65, γραφ. 11, τηλέφ. 26-997.307ί/ Ό Υ Ζ ΙΝ Α  βελγική καινουργής2 μάτια, φούρνο, καίει μέ ξύλα, κάρβουνα, κώκ, κλπ. πωλείται. Μεσογείων 28, Άμπελόκη- τοι. 10 —  12 και 1 —  5. 303" Ά Λ Ο Ν Α Κ λοόξ βελούδινο είς άρίστην κατάστασιν ;<αΐ είς τιμήν ευκαιρίας πωλείται. Ό -  >ός Άριστοτέλους 171, ώραι έπισκέψεων 3— 5 μ. μ. 298

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ’Αλλ’ ό σκοπός τού λόγου τούτου τού Τσώρτσιλ είνε νά πτοήση τόν ιταλικόν λαόν. Ή  _θέσις του είνε ή άκόλουθος : Είμεθα μία σκληρά καί ίσχυρά φυλή, άλλ* οί ’ I ταλοί ούτοι, οί τόσον ευαίσθητοι, οί τόσον παλλόμενοι θά έχουν τήν άναγκαίαν ίκοη^ότητα αντοχής; ’Α παντώ: Ν α ι! Μέχρι τήζ άποδείξε- ως τού έναντίου άρνουμοα κατά τόν πλέον κατηγορηματικόν τρόπον νά πιστεύσω δτι ό Ιταλικό^ λαός είνε κατωτέρας άντοχής το- άγγλικοΰ η τού ρωσσικοΰ λαού. ’ Εάν συνέβαινεν οίίτω, θά έπρεπε νά έγ καταλείψω μεν όριστικώς τάς έλπίδας μ,ας όπως άποβώμεν εις μέγας λαός. Ή  Ρώμη ύπηρξε νικηφόρος μετά τήν,Ζάμα, άλλά με
γ ά λ η  μετά τάς Κάννας. Δέν λέγω δτι δλον τό αίμα τών άρχαίων Ρωμαίων τρέχει είς τάς ιξλέβας μας, άλλ’ εΐνε βέβαιον δτι^εϊμεθα ό λαός, είς τάς φλέβας τού όποίου^τρέ- χει τό μεγαλύτερον μέρος τού αίματος, τό όποίοιν έτρεχεν είς τά^ 
Φ λ έ β α ς  τών άρχαίων^ Ρωμαίων καί θά τό άποδείξωμεν. ’Ά ρ α θ ά  άντι- μετωπίσωμεν σταθερώς τήν κατά- στασιν. Τούτο έπιβάλλει είς ήμάςτά ksSüksv της τιμής κβί τής á-
ξιοπιοεπείας.Σά ς άναγίνώσκω νυν τό σημεΐ- ον δπ--' μέ άφορά: Εις άνθρωπος, είς μόνον άνθρωπος έφερε τόν Ιταλικόν λαόν μέχρις αυτού τού σημείου», Τη άληθείσ, θά έπρεπε νά είμαι σήμερον άρκετά υπερήφανος, διότι άνεγνωρίσθην ώς είς άντα- γωνιστής τής Βρεττανικής Αυτοκρατορίας καί διότι παρέσυρα μετ’ εμού είς τόν άνταγωνισμόν τούτον τόν ιταλικόν λαόν. «Ούδεμίαν eí- χεν άνάγκην —  άναφέρω είσέτι τόν λόγον τού Τσώρτσιλ —  νά ε’ισέλ- θη είς τόν πόλεμον, καθόθι οΰδείς ήτοιμάζετο νά έπιτεθη έναντίον του». Λαμπρά! ’Αλλά θά ήθελον νά γνωρίζω  ̂ έάν ό "Αγγλος Πρωθυπουργός ήρώτησε ποτέ τόν λαόν του διά νά πληροφορηθη έάν ηθε- λεν η δχι τόν πόλεμον καί έάν θά έχη τό θάρρος νά έρωτηση  ̂σήμερον τόν άγγλικδν λαόν διά νά πλη- ροφορηθη έπίσης έάν έπιθυμη νά παοαταθή ό πόλεμος έπ’ άπειρον, καθότι τοιαμτη είνε ή Δημοκρατία: Άπέτυχίε τού σκοπού της κα- ί\ τά τήν ύπερτάτην στιγμήν. Δέν έ- Έ  clc\ ρωτάται ί πλέον τότε ό, κυρίαρχος μ!}).' 9 '  σ ό ζ , ίά ν  γ ίν ι  reo. λ ό γ ο ς  -rr/fóv τπφ'ι-------- έκλογών καί δημοψηφίσματος. ’'Ο  λαός ένπάσσετοιι είς  ̂ στοίχους καί υπακούει «Έπράξαμεν παν τό δυνατόν, διά νά έλπίσωμεν νά παραμείνη ουδέτερος καί νά έξασφαλίση τήν είρήνρν καί τήν ευημερίαν, δώρα έξαιρετικά έν μέσω ένός τρικυμιώδους κόσμου». ’ Εάν εϊχομεν πσραμείνει ούδέτε- ροι, έκτος τής άτιμώσεως, θά πε- ριεπίπτομεν τώρα είς τήν τρομερωτέραν άθλιότητα, διότι είχε προφανές, δτι καμμία έκ τών δύο μερίδων δέν θά ήνωχλεΐτο διά νά μάς βοηθήση. « Ά λ λ ’ ό Μουσσολίνι δέν ήδυνήθή ν’ άντιστη είς τόν πειρασμόν νά έμπιήξη τά έγχειρί- διον είς τά νώτα τής πεσούσης Γαλλίας κάί τής ’Αγγλίας, ην έ- πίστευεν ώς εΰρισκομένηιν έν άπο- γνώσει». Λοιπόν, πρέπει νά όμι- λήσωμεν άπαξ διά παντός διά τό περίφπμον τούτο «πλήγιμα τού έγ- χειριδίομ».

ΊΠ ΛΕΙΤΑ Ι έ λ α -  στικον αυτοκινήτου 4.50 X 21 ΐίς άρίστην κατά- ττασιν. ΠληροφΟρ. : Γηλ. 28-946, ώρα J Vi —  5. 297|ΓΟ Μ Π Α «Θερμΐς» καινουργής, κατάλληλος καί διά μ αγε ί ρευμ α πωλ εϊ- ταΐ. Πληροφορίσι: Ίατριάρχου ’ Ιωακείμ 45, τηλ. 72-158.279^ ΙΟ Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε  Τ-1 * ΤΑ είς άρίστην κατάστασιν 3 λ/ι ίππων τύπου «Τρι- όμφ» πωλείται ώς καί 4 έλαστικά μοτοσακό 26X2,25 καί 4 καινουργείς αεροθάλαμοι, οδός Ντέκα 14, ώρα 9— 12. Τηλέφ. 32-866. 278ΠΩΛΟΥΝ Τ Α I: Παλτό, καπαρ- ντίνα καί παλτό γυ- ναικεΐον σχεδόν καινουργή. Πανδράσου 6, α' πάτωμα, τηλ. 26-942, ώρα 3— 6 ι .  μ. 280
ΓΑΦΟΣ μαρμάρινος μέ κρύπτην είς άρίστην κατά- στασιν, τοποθεσία εξαιρετική, είς τό Λ' Νεκροταφεΐον, τωλεΐται. Ευπόλιδος 14, (2ος όροφος, γραφ. άρ. 14) 8 VI — 9 VI π . μ. 1 —  1 Ύι μ. μ. ή γράψατε 
Ρ ομπέρ, Γ ραμματο- Θυρίδα άριθ. 47.171
ΚΤΗ Μ ΑΤΙΑ!, λαχανοκηπουροί : Μεταφέρετε δωρεάν τά προϊόντα σας με μίαν ρεμούλκαν δΓ επιβατικόν αύτοκί- νητον κατάλληλ Ο  ν  διά φορτίου μέχρι 750 κιλών. Πληροφο- ρίαι Περ. Γερμάνης, τηλ. 83-954 π. μ. 7 VI —  9 καί 2 —  4 μ. μ. 284

1 λου, όταν έπετέθηιμεν ήμ-εΐς, ή στρατιά τών ’Άλπεων ήτο άνέπα- φος, ή αεροπορία σχεδόν έξ ίσου άνέτταφος, καί προ πάντων ναυτικόν ί̂ το Ακέραιον, πραγμίτ τό όποιον έχει μεγάλων σπουδαι- ότητα είς πόλεμον διαδραματιζό- μενον έν τή^Μεσογείφ. Καί έπειτα, άς δεχθώμεν έστω προς στιγμήν, χάριν τής συζητήσεως, δτι κατε^έρομεν έναντΊον τής Γαλλίας τό πλήγμα τ̂οΟ έγχειριδίου.Δεν θα ήτο ειμή έν μόνον κτύπημα, έν συγκιρίσει προς τάς έ- κατοντάδας χοιούτων. τά όποια ή Γαλλία κατέψερεν έκ τών νώτων ένολπίον τής Ιτα λία ς, κ<ττά τήν διάρκειαν τόσων αιώνων Ιστορίας, άρτο του Ταΐλαιμόνε μέχρι τής Μεν- τάνα. ‘Ο Τσώρτσιλ συνεχίζει: «Τό παράφρον^.σχέδιόν του (το0 Μου- σολίνι) διά τήν αύτοκρορτο«ρικήν δόξαν, η δίψα του διά κατακτήσεις και λάφυρα, ή άνευ όμοιας Αλαζονεία τής τυραννίας του, τόν έξώθη- σαν είς την έπαίσχυλτον καί μοι- ραίαν αυτήν πραξιν. Είς μάτρν τόν προειδοποίησα.  ̂ ’Εκείνος δέν ήθέ- λησε νά συζητήση καί ή σώφρων εκικλησις του ^Αμερικανού Πιροέ- δρου έμεινεν ανευ άπηχήσεως είς τήν λ̂ ιθίνην αυτήν κα,ρδίαν»·. * Ο-μ ι - λεΐ τώρα περί λίθινης καρδίας, έάν δμως εΤχαν εισακούσει τήν έκκλησην τού Αμερικανού Προέδρου θά έλεγεν^ ένδομυχως του: Τί καρδία άπό γύψον!
0 ΙΤΑΛΙΚΌΣ ΗΡΩΙΣΜΟΣ«'Η ύαινα τής ψυχής του ύττερέ- 6η πάιν δοισν εύπρεπείας καί λογικής». Και λέγουν δτι ό κύριος αυτός είνε άπόνονος οικογένειας δουικών καί έχει πολύ κυανοΰν αίμα είς τάς φλέβας του. Είς τάς ίδιικάς μου ρέει άνπθέτως τό καθαρόν καί_ υγιές αίμα ένός σιδηρουργού. Α λ λ ά  κατά τήν στιγμήν ταύτην αισθάνομαι ¿αυτόν άπτεί- ρως εύγενέστεροιν τού άνθρώπου τούτου, τού οποίου τό στόμα, άπτό- ζον οινοπνεύματος καί καπνού, έ- ξεμεΐ τόσον οίκτράς χυδαιότητας. «Σήμερον ή αΰτοκρατορία του έχει έκλείψει». Ή  τελευταία λέξις δέν έλέχθη είσέτι: Γνωρίζω ότι δέν 6- πάρχει Ίταιλός; δστις δέν θέλει νά ζήση έκ νέου τήν άνοιξιν τού 1 938.«‘Η άγωνία περισφίγγει τήν δυστυχή ίτοΛικήν γήν. Τί δύνοηται νά αντιπροβάλουν εις τούτο οί ’ Ιταλοί; "Ενα βραχύ περίπατον, μέ τήν άδειαν τών Γερμανών, είς τάς άκτσςτης Ριβιέρας, μίαν φευγάλάν έπίσκεψιιν είς τήν Κορσικήν, μίαν αιματηρόν πάλην κοτά τών ηρωικών πατριωτών τής Γ ιουγκο- σλαυΐας, μίαν θλιβερόν έπίδειξιν έν ‘Ελλάδι,^έρείπια είς την Γενού- ην, τό Τουρΐνον κα ίτό Μιλάνον».Είς οάδένα έπιτρέπεται, πολύ δέ όλιγώτε,ρον, κατά συνέπειαν, είς τόν Βρεττανόν πρωθυπουργόν, νά θέση έν άμφιβόλω την άν'δ|>είαν κα! τάν ηρωισμόν τών ’ Ιταλών στρατιωτών. Οί Γερμανοί σύντροφοί μας πιστοποιούν τούτο πρώτοι. "Οταν ό Ιταλός στρατιώτης, κατά ξηράν, κατά θάλασσαν καί είς τόν άέρα, εχη καλήν διοίκησιν καί καλόν έξοπλισμόν, δέν φοβείται τήν σύγκρισιν διά τό θάρρος, τήν αντοχήν καί τήν νοημοσύνην του π,ρός τούς καλλιτέρους στρατιώτας τού κόσμου.«Είς άνθρωπος καί τό καθεστώς, δπερ ουτος έδημιούργησεν, έπέφε- ρον τάς άπροσμετρήτους ταύτας συμφοράς είς τόν ’ Ιταλικόν λαόν, προικισμένον μέ εργατικήν ιδιοφυίαν καί ευτυχή άλλοτε».

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝΉ  είσοδος τής ’ Ιταλίας είς τόν πόλεμον προεβλέπετο διά τήν 5ην Ιουνίου.^ Αΰτη ήτο ή ή- -μερομηχία μΟυ, τήν όποιαν είχον όρίση, άλλά τό Γενικόν Γερμανικόν Στρατηγεΐον μάς^παιρεκάλε- σε, διά λόγρ^ς τεχνικής φύσεωι ,̂ έπί τών όποιων είνε περιττόν να έπιμείνω σήμερον,  ̂ νά άναβάΐλκ»- μεν τήν έπέμβσσίν μας διά τήν 1 Οην ’ Ιουνίου. 06δείς_έφα(ντάζε- το, δτι ή έκβσσις τού πολέμου έν Γαλλία θά ήτο τόσον ταχεία ,̂ όλιγώτβρον δέ τών άλλων ό Τσώρτσιλ, δστις προ όλίγων μηνών είχε παρσστη έν_ Παρισίοις είς τήν παρέλασιν τού γαλλικού στροτοΰ διά την 14ην ’ I ουλίου καί είχε διακήρυξή τούτον ώς τόν ίσχυρότερΟν καί καλύτερον στραι- τόν τού κόσμου. Ά λ λ Τ ή κατάρ- ρευσις έπήλθε ραγδαία. ’ Εξ άλ-
. 1 111:1
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ΠΑΡΑΔΙΛΟΝΤΑΙ 
01 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ

ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΙΛΙΠ ΠΙΝΑΣΤ Ο Κ ΙΟ , 3 Δεκεμβρίου. (Ή ,μ. Γερμ' Π ρ .) . —  Κατ’ άνακοίνω- σιν τής ίβπωνικής ύπηρεσίας πληροφοριών, συνεπείς« τής άποκα- ταστάσεως τής ειρήνης καί τής τάξεως είς τάς Φιλιππίνας νήσους, άνακοινωθείσης > χθές, 2αν Δεκειμβρίού, ύπό τού Αΰτοκρατορι- κοΰ Γενικού Στρςχτηγείου, καθώς καί συνεπείς« τής άπσκαταστάσε- ως τών έπαρχιακών ’ Οργανώσεων, έξητμίσθη,σαν αί ^ελεύταίαι έλπί- δες τών είσέτι είς άποιμειμακρυ- σμένας περιοχάς εύρισκομένων υπολειμμάτων άμερικανοφίλιππινι- κών στρςιτευμάτων, περ_( παροχής είς αύτά βοήθειας έκ μέρους τών Αμερικανών. Ό  άριθμός τών πα- ραδιδαμένων στρατιωτών αυξάνεται συνεχώς. Οί ταραχοποιοί ού- τοι έξηφςχνίσθησαν τελείως έκ τής νήσου Λουζόν. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας, μεταξύ τής 1ης κα! τής 10ης Νοεμβρίου, παρεδόθπσαν δύο χιλιάδες άνδρες έκ τών έν τη κεντρική Λουζόν υπολειμμάτων τούτων, έκστόν άνδρες είς τά περίχωρα τής Λουζόν καί πεντακόσιοι άλλοι είς τήν έπαρχί«χν Μπί- κόλ. Μόνον μεμονωμένοι όμάδες τών ύπολειμμάτιον τούτων τών έχ- θρικών στρατιωτικών δυνάμεων συνεχίζουν είσέτι τήν δράσιν των. Κατακρεουργούν Μσπτχνούς< ιερείς καί άθώους Ιθαγενείς καί εξωθούν άνυπότσκτα στοιχεία είς άντίστσσιν. _____________________
ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ

0 ΙΡΑΚΙΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΒI ΣΥ , 3 Δεκεμβρίου (Ή,μιεπ. Γερμ. Πρακτ.)— 'Ο  Γαλλικός Κρατικός Ραδιοφωνικός Στ«ϊθμός μετόδωκε τήν πληροφορίαν έκ 3αγδ«χτης, καθ’ ην αί βρεττανικαί Ά ρχαί διέταξαν τόν _πίληρη «άπο- κλεισμόν τού ίρακινού πληθυσμού έν τη περιοχή τών πετρελαιοπηγών.
0 ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡ, ΣΤΑΥΡΟΥΠληρΟφΟρούμεθα δτι διά τόν συνεχιζόμενων τακτικόν έτησιον έρανον τού Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού κατηρτίόθη ειδική πρός τούτο έπιτροπή εκ τών συμβούλων αυτού κ. κ. Εϋσγγ. Πατπα- στράτου, Μιχ. Ευλαμπίου καί Μιλ. Πουρρή. _

ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΕΓΝΩΡΙΣΝΙίΝΟΣ
Ό  ιταλικός λαός ούδέποτε ύ- πηρξεν ευτυχής. ‘Ο Ιταλικός λαός εΐνε ό μέγας παρεγνωρισμένος. Κανείς δέν τόιν γνωρίζει. "Εχουν άντιληφθη μόνον τά έπιφανειακά κα! έξωτερικά χαρακτηριστικά του, <ήςλΧ’ ή βαθεΐα καί έσωτέρα φύσις τού λαού τούτου, δστις έδοκίμασε τάς μεγαλειτέρς«ς τραγωδίας, παραμένει ήγνοημένη κα! άγνωστος είς τό κοινόν ςχΰτό, τό όποιον έρχεται _ είς τήν χώραν μας μέ τόν «Μπαίδεκερ» καί τό όποιον βλέπει μόνον τάς πλέον έξωτερικάς όψεις τής ζωής μας. Είτε λαός, δστις ούδέποτε είχεν άρκετόν άρτον. Καί κάθε φοράν, δταν έζητήσαμεν νά έξσσφαλίσωμεν όλίγην θέσιν έν τώ κόσμω, εΰρομεν πάντοτε τόν δρόμον φραγμένον: Καί δχι  ̂μόνον φροογ,μένον τόν δρόμον εις τήν Φασιστικήν ’ Ιταλίαν, άλλα καί γενικώς είς τήν Ί.ταλίαν, εστω καί αν ήτο αύτη ή Ιτα λ ία  τού Ντί Ρουν- τίνι, τού Τζιοβάννι Τζιολίττι η τού Όρλά^το. Δεν θέλουν τήν^ϋπαρξιν τής ’ Ιταλίας, μιας ’ Ιταλίας τρε- φούσης όνειρα μεγαλείου: ©ελουν ένα Ιταλικόν λαόν, δ όποιος θα είνε ευάρεστος, διασκεδαστικός, έ- ξυπηρετικός. Αυτό ε̂ίνε τό όνειρον; τό όποιον έμ«|>ωλευε!ΐ ε ίς^ ή ν  ψυχήν τών ’Αγγλοσαξόνων. ’ Εν τελεί ό κύριος οδτος είπεν ότι μέχρι τής ημέρας τής έλεύσεως τού Μουσο- λίνι «οΐ άγγλάφ«ονοι λαοί ετρεφον ζωηράν συμπσίθειαν πρός τόιν ιταλικόν λαόν». Τούτο είνε_ ψευδρς, ά- ναίσχυντον ψεύδος. Ποιος ειαηγα- γε πρώτος είς τήν νομοθεσίαν1 *εας φυλετικός διακρίσεις; 'Η ύπεσδη- μοκρ«χτική βοοειοαμορικανικη /ίυμ- πολιτεία. Αί Ήνωμέναι Πςλιτειαι έ- θέσπ·ταν τάς πρώτας ^διακρίσεις μεταξύ Εΰρωπισίων κα_! Ιπαλωΐ';, καί ώς νά μή ηρκει τούτο, άκσμη καί μεταξύ ’ Ιταλών και ’ Ιταλών, μέχρι σημείου ώστε  ̂ νά άποκλευ σθούν τής μεταναστεύσεως και αυτοί οί Λιγούρΐοι. ή φυλή αύτη, η- τις πρό χιλίων έτών είχεν έκπόλι- τίσει όλόκληοον τήν Νοτιοδυτικήν Εύοώπην. Ούτω, έάν σήμερον άπε- βιβάζετο είς τήν Αμερικήν ό> Κο- λόμβος. θά άπεικλειετο και αύτος, θά έτίθετο ύπό κάθαρσιν. Και  ̂ ό Τσώρτσιλ καταλήγει: « Εως ποτέ θά διαρκούν όλα αύτά;». Απαντώ είς αύτόν κατά τον έπισημο^ρονκα ί κ α τη γ ο ρ η μ α τ ικ ώ τ εο ο ν  τ ρ ό π ο ν .Ολα αύτά θά διαρκούν μέχρι της νίκης καί πέραν αύτηςί^ . . ..
Ό  "Αγγλος ιστορικός ΚαρλαυΛ γράψει: «Είνε γεγονός.. _δτι παν δ,τι πράττει ή κυβέρνησις μας, πάν δ,τι κάμνομεν καί ^λεγο,μεν ημείς, δέν είνε είμή συνολον ψευδών, υποκρισίας καί πεπαλαιωμένων τύπων. Ούδε,μία άνθρωπινη φυλή, άπό του Ά δ ά μ , οεν εκαλυ- φθή μέ ράκη τόσον ρυπαρα έκ των ψευδών, όσον_ή ίδική μας. Ημείς δμως τά φοοουμεν με υπερηφάνειαν καί αλαζονείαν, ώς ένδυμα ιε· οατικόν η ώς βασιλικόν μιχνδυαν. 'Ο  "Αγγλος δέν πρέπει να λεγη ποτέ τήν άλήθειαν. Αύτή εί<νε η γενική γνώμη. Ά π ό  220 ετών̂  ή Α γ γ λ ία  ζη μέ παντοειδή ι|«υδη. άπό κεφσλής μέχοι ποδών καί εΐνε βυθισμένη είς τήν πιττροπαραδο- τον υποκρισίαν, ώς εις τα κυμα-

συνορων τής χώρας των, κρίνουν έαυτούς. Καί πριχγματι, άρκεΐ νά άνοιξη κα! νά άναδιφήαη τις τους: τόμους της βρεττανικής Ιστορίας τών τριών τελευταίων αιώνων, διά νά εύρη μίαν έξαιρετικώς άφθο- νον συλλογήν υαινών μέ άνθρωπί- νρν μορφ^. ’Εάν ϋπάρχη χώρα, είς τήν όποίοβν έμπρέπουν τά έπί- θετα αύτά, έάν ύπάρνη χώρα, η- τις διέσπειρεν ύαινας είς όλα τά άκρα τού κόσμου, διά νρ  ροφοΰν τό αίμα γενεών όλοκλήρωγ, διά: νά κλέψουν δλον τόν υπάρχοντα: χρυσόν, ή χώρα αύτη είνε ή Α γ γλία. ’Ελησμόνησαν μήπως οί ’ Ιταλοί τήν άτιμίαν τού ναυάρχου 'Ορατίου Νέλσων, ό όποιος έκρέ- μασεν είς τόν ιστόν τής «Μινέρ- βα» τόν έκ Νεαπόλεως ναύαρχον Καρατσιόλο, άφοΰ τόν έπρόδωσεν; ’Ελησμόνησαν δτι οί άδελ«(>οί Μποοαιέρα έτυφεκίσθησαν, έπειδή ή άγγλική κυβέρνησις, ήτίς έλογό- κρινε τάς έπιστολάς τού Ματζίνι, άνεχοίνωσεν είς’ τήν κυβέρνςσιν τών Βουρβόνων, ότι οί ήρωίκοϊ αυτοί ^ατριώ ται είχον «άποβιβα- σθη είς Κοολαβρίαν; ’ Ελησμόνησαν δτι κατά τό 1859 ή Α γ γ λ ία  (διά νά όμιλησωμεν περί τής βοήθειας,ην ισχυρίζεται ότι μάς πα- ρέιτχε κατά τούς πολέμους τής Παλιγγενεσίας!), ήπείλησε νά βομβάρδίση τήν Γενούην, έάν τό Πεδομόντιον έκήρυττσε μετά τής Γαλλίας τόν πόλεμον είς τήν Αυστρίαν;Κύριοι, δέν δύναται νά κάμη τις πόλεμον, χωρίς νά μισή τόιν έχθρόν του.. Δέν δύναται νά κάμη πόλεμον, χωρίς νά μίση τό/ έχθρόν άπό πρωίας μέχρις έ«τπέρα ,̂ εις πάσαν ώραν τής ημέρας καί τής νύκτός,_ χωρίς νά δισδίδη τό μίσος τούτο καί νά τό καταστή- ση βαθύτερον κτήμα όλων μας. Πρέπει νά «τπαλλσγώμεν άπαξ διά ποη/τός πάαης ψευδού«: αί«τθημα- τικότητος. "Εχομεν έρπρός μας θηρία, βαρβάρους. 'Η Ρώμη, μολονότι ήτο έπιεικής μετά τήν νίκη**, ήτο άμείλικτος, ότοεν έπρό- κειτο περί τής ΰπάρξεωρ τού ρωμαϊκού λαού.Πρέπει λοιπόν νά άντιδράσω- μεν μέ τήν μεγαλυπέραν ένε,ργη- τικότητα έναντίον όλων τών τάσεων, αϊτινες θά ήθελον νά χαλαρώσουν τό πνεύμα μας κα! νά δώσουν διά τόν ιταλικόν λιαόν τήν έσ<(>αλμένην εικόνα ένός λαού, ικανού νά κάμνη μόνον πράγματα χαρίεντα. ’Εάν ύπάρχη λαός, δ<ττις υπήρξε τ,ραχύτατος κατά τούς αιώνας τού μεσαίωνος, (δυστυχώς είμεθα τροχύταται μεταξύ μας τότε) ό ίλςηός ούτος είνε ό ιταλικός. Μόνον μετά τήν πτώ- σιν τής Δημοκρατίας της Φλωρεντίας, της ένδόξίου δημοκρατίας τής Φλωρεντί.ας (ύτςηρξεν όμως καί κατά τήν έποχήν έκείνην 5η «(κίλαγξ, διευθυνομένη ύπό τού Μαλιατέστα Μπαλλιόνι) άρχίζει ή περίοδος, καθ’ ην οί ’ I ταλοί, έξαιρεσει τών Πεδρμοντίων έπαυσοά- νά εΐνε πολεμοχαρείς. "Εκτοτε, έν μέσω στίχων, χορών καί <4σμ«4των, διε- δόθη άνά τόν κόσμον ή κοινοτοπία περί μιας ’ Ιταλίας, ητίς δέν πρέπει -να «άσχολήται, ειμή μόνον μέ χρωστήρας γλυπτικός σμίλας καί μουσικά όργανα. Θ·ά σάς είπω κάτι, τό όποιον θά σάς έκπληξη: Μίαν παραδοξολογίαν, μίαν αίρε- σιν ίσως, ©ά έπροτίμρον νά έχω- μεν έν Ίταλίρ όλιγωτερα «αγάλματα, _6λιγωτέρσυς πίνακας είς τά μουσεία, καί περισσότερός σημαί-

σς «άπρσττασθείσας «άπό τόν έχ- θρότ’. ς) σημερινός ίτχχλιικός λαός εΐνε άξιοθαύμαστος είς δλας τάς τάξεις του. Ά π ό  τής άριοτοκιρα- τίας μέχρι τών κατωτέρων λαϊκών «στρωμάτων. Δέν δύναται νά ζη- τήση τις περισσότερα «άπό τούς ’ Ιταλούς. Δέν δύναται νά ζητη έκδηλύχτεις ένθουσιασ,μοΰ διαρκείς. 'Ο έτθουσιασμός είνε λυρική στιγμή είς τήν ζων τού «άτόμου καί είνε λυρική «στιγμή, κατ’ άνάγ- ♦την «σττανία είς τήν ζωήν ένός έθνους. ’ Eocv ¿γνώριζα έν άτομον ένθουσιασμένον «άπό πρωίίαΐς μέ- χρις έσπέρας καί είς όλας τάς πράξεις του, θά ήρχιζα νά άμφί- 
6άλλω περί τής διανοητικής τον υγείας. Ό  Ιταλικός λαός έργά- ζεται, είνε πειθαρχικός. δέν προ- όβη ποτέ είς μίαν πράξιν σαμπο- τάζ. Ούδέποτε έγένετηο έκδηλακτίς τις έναντίον τού πολέιμου, όσον- διγποτε άσήμαντος.Μία γυνή μόνον, παρασιωπώ τό όνομά της. διότι δέν άξιζα τόν κόπον νά «άπαγγελθή, θά φ" 0  τούτο μεγάλη τίμιή δΓ αύτόν (είνε άληθές ότι ΰπηρξε κ<άποι«ίο, 6 όποιος κατέστρεψε τόν Ναόν τής Άρτέμιδος έν Έφέσσφ, διά νά διαιώνιση τό όνομά του είς τήν !- «στορίαν), μία γυ\-ή μά\·ον εις τήν Γενούην έκιααύγασεν ότι ήθελε τήν ειρήνην. Ευρίσκω ότι ή έπιθυμία αύτή ήτο καθ’ , όλσ νοητή _ καί «άν- θρωπίνη/ Διεπιστ«όθη άκόλοΰθωο, ότι ή γυνή «ϊΰτη έφοοούσεν εις τά δάκτυλά της χονδρά δοικτυλάιδια, ώστε νά δύναται τις νά ύποθέση ότι «άνήΐκεν είς τήν κατηγορίαν έκείνην τών προσιόπων, τά όποια καπά _τήν έποχήν τών «Τσιόμπι» έκ«χλούντο έν Φλωσεντία’ «παχύς κόσυος».

0! ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑ.ΑΙΑΣΆ λ λ ’ " δλαι αί Ίταλί-δες γυναίκες είνε άξιαθαύμαστοι. δυινάμεθα νά τό διακηρύξωμε-ν, διά ;τήν πειθαρχίαν τ«ον_ καί τάς, «άστικάς ά- ρετάς των. Αποτελούν πράγματι τήν μεγάλην. τήν άλεξάντλητιοτ’ ζωτικήν κα! ηθικήν όφεδοείαν τού έ" θνοι-ς. 'Η πειθαρχία τού λαού τούτου δέν δύναται «άσΦαλώς νά έπτηρρασθή «άπό έκείνους -nous όποιους όνομάιζαμεν ««»οιρείς μικ,ρο- βίων». Είς έν έθνος μέ 46 έκοπομ- μύρια κατοίκων, ευρίσκει τις όλό- κιληραν κλίμακα ίδιασυγκοασι«ών <αί ήθικών δυνατοτήτων. 'Υπάρχουν έπίσης (Μ)οωποι ,υέ νευρικόν σ'-στημα λεπ^ιν, περίπλοκον, ά- ςτθεννς κα! Φυσικά «άνήκουν ούτοι els τήν κατηγορία ντών προσώπων τά όποια βλέπουν διαοκώς τά ττάν. τσ μαύοσ, τά όποια θέτουν έπιδέ- αμους είς τήιν κεφαλήν των. όχι μό" 
verj προτού τήν «σπιάίτουν̂  άλλ’ «ά- κόμη καί προτού ΰπάρξ- έστω κα! ή άπωπέρσ «άπειλή ότι κάποιος θά τούς τήν «σπάση.Οΐ άνθρωποι αύ- το! κοττά βάθος είν-ε «άβλαδείς, πι- «στεύουν τά -πάντα καί λησμονούν τά -πάντα. 'Εχω ένα ΦάχΟΛον φέ" οοντα τόιν τίτλον «Αποδείξεις τής «άνθοωπιΐη« βλακε-ίςρς», όπου περι- σκλλέγοντσι όλαι αΐ Φημαι, αίτι- νες Φθάνουσιν εις τά ώτα σας κα! είς τά [δικά μου. Ένθυμείςΐθε έπί παραδείγματι την ^Εβδομάδα τών Ήράκοιν, ήτις έωρτάσθη τποό τής συγκομιδής; Έ π ί μίαν όλόκληοον έβδαμάδα ά ιταλικός λαός δέν έπρεπε νά τοώγη άρτον κόέ έπρεπε νά κάμη τήν θυσί<χν αυτήν είς έν  δειξιν τιμής πρός τόν ήρωϊσ,μόν τών «στρατιωτών -του. Είς δεδομέ" νην ^στιγμήν έτέθη είς κυΛοοορίοχ ή Φήμη στι έπρόκειτο, «όί έλενον.
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| νά Φιλοξενηθούν δκχκόσιαι, έξακό- σιαι χιλιάδες, εν έκαταμμύριον, I δύο έκατομιμύρια Γερμανών, προ- ¡ ερχομένων «άπό τάς βομβαρδισθε-ί- 
I σας πόλειις (θά έλεγε σχεδόν και νεΐς ότι οΙ όροι έχουν «άντιστραψη ! τώρα). Τέλος, τήν έίσπέραν καθ’ ¡ ήν «άπεφάσισα τήν άπσβασιν είς Κορσικήν έλαβον έν σύνπθες διοικητικόν μέτροιν: Διέταξα τόν διακοπήν τ«ών τηλεφωνικών «συγκοινωνιών. Μία φημιη έτέθη τότε στιγμιαίος έν κυκλοφορία: Ό  κύριος αι/τός όστις τήν στιγμήν ταύτην έχει τήν τιμήν τά άμιλη ένώπιόν «σας είχεν «άποθάνη. ύπό τόν μάχαυ pojvv ένός άδεξίου χειρουργού (6 ónoTos άσΦαλώς θά έδήλωνεν έπειτα ότι ή έγχείοησις είχεν έπΐ' τύχη πλήοιως, άλλ’ ό ά«σθενής άπέ- θοχεν). Παντού ό ιταλικός λαός, παρά τού όποιου δέν_ πρέπει i νά ζητήται έκεΐνο πού μάς προσφέ- ρειήδπαύθορμήτως, δηλαδή τήνπει- θαρχίαν του. τήν νοημοσύνην του, τό πνεύμα τής αυτοθυσίας, ό ιταλικοί λαός έχει -πλήρη συνείδησιν τής «άναγκαιότητος τού πολέμου τούτου, Ό  πόλεμος ούτος δέιν είνε μόνον άιανκαΐος. είνε -πόλεμος δν όνομάζω Ιερόνκαίτόν όποιον κατ’ ούδένα τρόπον όδυνάμεθα νά άπο- Φύγωμεν.

ΕΝ ΜΟΝΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ'Η θέσις μας μάς ^έπιβάλλει πάντοτε νά έκλέξωμεν: ’Ή  θά 6α- δίσωμεν μέ τούς μέν, όταν θέλω- μεν νά λύσωμεν τό πρόβλημα τών ηπειρωτικών συνόρων μας, ή θά βαδίσωμεν μέ τούς δέ, όταν θέλω- μεν νά λύσωμεν τό πρόβλημα τών θαλασσίων συνόρων μας. Εις μέγας λαός, ώς ό ιταλικός, δέν δύ- ν«χται νά μένη άν«3ποφ«άσιστος. Διά τούτο μέ ϋπερηφ«3«νειαν συμμε- τέχομεν εις τήν γιγαντομαχίαν ταύτην, ήτις είνε Ηροωρισμένη νά μεταμθρ«ιώση τόν κόσμον γεωγρα- φΐκώς, πολιτικώς καί πνευματι- κώς. Δέν άρέσκομαι νά κάμνω προβλέψεις διά τό μέλλον. Γενικώς, τό νά όμιλη τίς περί σκοπών τής ειρήνης, είνε ώς νά όμιλή έπί ματαίφ^ Άφίνομεν τάς άσκήσεις αύτάς είς τούς έχθρούς μας. Δυνά- μεθα μόνον νά παρατηρήσωμεν, ότι κάμνουν _οίκονομί«χν είς τούς «όρους», αφού ήλάττωσαν τούτους «άπό 14 είς 4.^ Είνε κάτι καί αύ- τό. Ά λλ[ ή πείρα τής προηγουμέ- νης φοράς πρέπει νά μάς κατα- στήση προσεκτικούς. Δέν πιστεύω νά υπάρχουν πολλοί έξ ημών, οΐ- τίμες δέν μετέβησαν ίνα ίδουν τόν Ούΐλσων, όταν ίήλθεμ είς τήν Ευρώπην. Έφαίνετο ώς Μεσαίας. Τόν έκάμαμεν μάλιστα δημότην τής Ρώμης. Ακολούθως, ό άνθρ«οπος αυτός άνεχώρησεν είς τήν Α μ ερ ικήν. Δέν ήθέλησε νά προσχώρηση είς τήν Κοινωνίαν τών ’ Εθνών, ην είχεν ιδρύσει. Δέν ήθέλησε νά !ε- ,ρουργηση είς τόν Ναόν, όν είχεν άνεχείρη κα! αύτό ΰπηρξεν ίσως ή εΰφυεστέρα πράξις τής ζωής του. Τέλος, μίαν ημέραν ό κόσμος’έμα- θεν ότι είχεν έγκλεισθη είς νευρολογ ικήν κλινικήν, πουριτσνικήν 6- νομασίαν, διά να μή είπουν, όπως λέγομεν ήμεΐς οί χυδαίοι: φρενοκομεΐον. Είς τόν πόλεμον τούτον, όστις προσέλσβεν «άπέραν- τον όκτασιν, ο! έδαφικοΰ καί πο- λι-ΐΛκοΟ χαρακτηρος σκοποί έχασαν κιάπως τήν σημασίαν των. Δι- ακυβεύονται αίώνιαι άξίαι. Πρόκειται σήμερον περί ζωής η θανάτου, διαδραματίζεται όντως σήμερον ή τρομερά πάλη μεταξύ δύο κόσμων. Ουδέποτε άλλοτε εΐδεν ή ιστορία παρόμοιον θέαμα. Θέαμα,

τού όποιου ήμεΐς είμεθα οί μεγάλοι πρωταγωνισταί. Τό καθήκον μας είνε τώρα έν μόνον: Νά πο- λεμήσωμεν! Νά πολεμήσωμεν είς τό πλευρόν τών συμμάχων ,μας, νά πολεμήσωμεν είς τό πλευρόν τής Γερμανίας. Τό συντρ«5φΐκόν αίσθη- ,μα, δπερ μάς ένώνεί μέ τούς Γερμανούς, καθίσταται όσημέραι βαθύτερον, γίνεται έν είδος κοινής ζωής. Είμεθα άρκετά όμοιοι καί άρκετά άνόμοιοι, ώστε νά εΰρωμεν τήν άμοιβαίαν κοιτανόησιν καί έκ- τίμησιν, διά νά συνενώσωμεν όλας τάς δυνάμεις μας, άφού καί ό άγων μας είνε είς. Δέν δυνάμεθα πλέον ■ νά κάμνωμεν διακρίσεις. Δέν κάμνουν τοιαύτας οί έχθροί μας. Θέλουν νά καταστρέψουν τόν Φασισμόν, καί με τό όνομα τούτο έΛγοούν τόν ’Εθνικοσοσιαλισμόν, τόν ίδικόν μας Φασισμόν, τόν Φσ- λσνγισμόν, όλα τά κράτη κα! όλους τούς λαούς οιτινες άπελυτρώ- θησ«ιν άπό τήν ίδεολογίαντών «<ΐ- θ«ίνάτων άρχών».
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝΟύδείς τρέφει πλέον οαύτα-πάτας περί τού ποια θά ήτο ή «Πάξ Μπρι- τάνίκα», ητις θα ήτο μία συνθήκη τών Βερσαλλιών, έκατοντ<χπλο«σια- σμένη. 01 Βρεττοτνοί διεξάγουν τόν πόλεμον τούτον δΓ έτ-α μ ό ν ^  σκοπόν: Θέλουν νά ρίψουν τόν κοσμοιν όλάκληρον είς τήν κατάστασιν, είς τήν όποιαν εϋρίσκονται σήμερον σί Ίνδίαι. Θέλουν νά εργάζεται όλό- Μληρος ή άνθρωπότης διά νά δώ- ση ένα αιώνα ήσυχίας είς τούς Αγγλοσάξονος. Θέλουν ένα κό- οιμσν δούλων διά νά έξασψαλίσου-ν είς τόν άγγλικόν λαόν τάς πέντε ήμερησίας πέψεις του.Σ ύντροφοι, πρέπει νά πολεμήσω- μειν διά τούς ζώντας, νά πολεμήσωμεν διά τό μέλλον, «5αλλά πρέπει νά πολεμήσωμεν καί διά τούς νεκρούς. Νά πολεμήσωμεν διά νά μή «άποβη ματαία ή θυσία τών νεκρών μας, έκείνων οιτινες έπεσαν κατά τόν πόλεμον τής ’ Ισπανίας, κατά τόν παρόντα πόλεμον. 34.000 Φασιστών έξ ών 1.500 ήγέται. Αύτοί οί νεκροί μας μάς καλούν μέ <|>ω- νην έπιτακτικήν νά πολεμήσωμεν μέχρι τής νίκης. Ύπακούοιμεν!'Ο λ^γοε τού Ντοΰτσε έχαιρετί- σθη δΓ ένθουσιωδών κα! παρατε- ταμέινων έπευφημιών τής συνελεύ- 
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Ζητήσατέ το άττό: Ε Δ Ο Υ Α Ρ Δ Ο Υ  ΛΩ 2 —  Φοτρμα- κεΐον Σ Α Ν Δ Ρ Η  ‘Υμηττού καί Χρεμονίδου, ΓΙαγκράτι —  Κ α τάστημα Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Πατησίων 172 —  ’Αφοί Σ Υ Μ Ε Ω Ν  ΙΔ Ο Υ , 6δ6ς Δήμητρος, Κ α λλιθέα —  καί άπτό ΤΑ Κ Α Λ Α  Κ Α Τ Α ΣΤ Η Μ Α Τ ΑΠ Ρ Ο Τ Ο Ν  Τ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ
Α4>°'1 Β, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙΚανώρη 20 · Γηλέφ. 25-536

ΙΙ1Ι·!Ε!ΐ·ΐ1Ι[·ΙΙ1Ι!·ΙΙ1![· Ι ΙΙΙ1̂ ΙΙΙ1ι1Ρ̂ ίΙΙΙ·ί1Ιί·ΙΘεάματαΘΕΑΤΡΑΑ Λ Α Μ Π Ρ Α : «Καρδιοκλέψϊης». Α Λ ΙΚ Η Σ  ( Κ . Μουσούρης) : «Εκείνη τή νύχ τ α ...» . Α Π Ο ΛΛ Ω Μ : «Χροσάνθεμα» —  «Γλυκέιά Νανά». Α Ρ ΓΥ ΡβΠ Ο Υ ΛΟ Υ  (Μιράντα): «Τό αίνιγμα τής Μπεάτεχ·. Β Ρ Ε Γ Γ Α Ν ΙΑ  ( ’Ανδρεάδη); «*Η τρίτη πράξη». Ε Θ Ν ΙΚ Ο Ν : «*Η εΟθυυη χήρο» Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η ; «"Αντρας, Γυναίκα, Δ ιάβολος». Κ Υ Β Ε Λ Η Σ  (θέατρον ’Αθη- νςδ.ν): «Τό δίλημμα του γιατρού». Μ Ο Ν - Τ ΙΑ Λ  (Άργυρόπουλος): «Οί γυ να ίκ ες1 εινε ψεύτρες». ΟΛΥΜΠΙΑ:«Μποέμ»-«Ε0α». ι Π Α Π Α Τ Ω α Ν N O Y : «’Αθηναϊκά μοτίβα» ' ΠΑΝ Θ Ε Ο Ν : Ρεβύ’ - Βαριετέ. - ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦ ΟΙΑ Σ Τ Υ : «Σ τις  5 .40' μ .μ .» . 'Επίκαιρα 10 π .μ . Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ :  «Κρυφός ë- ρο>ς». ΙΝ Τ Ε Α Λ : «‘ Ο πύργος τής Φλω- ! ρεντίας». Ι Ρ Ι Σ :  «Κόρα Τέρυ». Κ Ρ Ο Ν Ο Σ :  «Έ π ΐ τά Ιχνη τής σπείρας».Κ Ο Σ Μ Ο Π Ο Λ ΙΤ : «’Ερωτικά γυμνάσια*.Ο Ρ ΦΕΥ Σ  : «’Απηγορευμένη άγάπη». Π Α Λ Λ Α Σ : «Κατηγορώ». Ρ Ε Ξ : «’Απηγορευμένη άγάπη». Σ Ι Ν Ε Α Κ : ’ Επίκαιρα κλπ. άπό 8 .3 0 ' π .μ . Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ  «Ή  σκλάβα του Σεΐχη».Σ Υ Ν Ο ΙΚ ΙΑ Κ Ο ΙΑ Ρ Η Σ :  ,«Ή βασίλισσα τής Ναβάρ- ρας». Α Τ Θ 1 Σ : «Ή  πολιορκία του Ά λ -  καζάρ», έπίκαιρα. Γ Ρ Α Ν Α Δ Α : «*Ο πειρασμός». ΔΕ Λ Φ Ο Ι: «Ή  μασκωτίτσα τών ναυτών». ΕΤΟ ΥΑΛ: «Μανόν Λε- σκώ». Θ Η Σ Ε Υ Σ : «*Η ύπόθεσίς Στύξ». Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ : «Κύτταξέ με στα: μάτια». M ON  Σ Ι  N E : «Τό τέλος του γκάγκ- στερ». Π Α ΛΛ Α Σ (Π α γκρ .): «Μπροστά στή λαιμητόμο». Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Ν  «Τά τρία σύγχρονα κορίτσια». Σ Π Ο Ρ Τ ΙΓ Κ : «Φλόγες».Π ΕΙΡΑ ΙΩ ΣΒ ΑΛ Κ Α Ν ΙΑ : «Μπίλλυ δ πολύγαμος». Π Α Λ Λ Α Σ : « Ό  κύριος μέ τό φράκο». ΧΑ*Ι* Λ Α ’ ΓΦ: «'Ο  συκοφάντη ς». ι

iiiiw iiiiin iPí ρ«ί ΡΐίΙΙΙΙΠΙ;

ΙΔΡΥΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΑΙΝΩΝΚαί ό ποιητής Βύρων, τήν 1 6ην Απριλίου τού - ί 820, προτού «άιτο- θάνη έν Μεσολογγίφ προσβληθείς, νομίζω, ύπό έλονοσίας, έγραψεν έκ Βενετίας είς τόν οίλον του Μόρρεϋ:· «Ο! Ά γ γ λ ο ι είνε ή <4θλι εστέρα φυλή, ήτις υπάρχει ύπό τόν ούράνιον θόλον. Ό  Χομπχάουζ ά- νεχώρησε διά την Νεάπολιν,  ̂ θα μετέβαινβν δέ καί έγώ έκεΐ διά μίαν ¿βδομάδα, άν δέν εΐχον μάθη, ότι διαμένουν έκεΐ πολλοί Α γ γλοι. Προτιμώ νά τρύς  ̂βλέπω άπό κάποιον άπόστασίν κα! μόνον μι<Χ έκτακτος έκρηξις τού _ Βεζούβιού θά μέ έκαμνε νά ύποφέρω τήν παρουσίαν των. ’ Εκτός τής κολάσε- ως, δέν γνωρίζω κανένα_ άλλον τόπον, όπου θά ή μπορούσα νά μείνω μαζί των. ’Ελπίζω ότι κανείς δέν θά σκεφθη ποτέ νά  ̂μέ ύ- ποχρεώση μίαν ryiipccv νά έπΐ- «ττρέιμω είς την Α γ γ λ ία ν . Είμαι πεπεισμένος δτι τά ό«ττα μου δεν θά άνεπαύοντο. έν ειρήνη είς τήν άγγλικήν γήν, ή τέφρα .μου δέν_ θά ήδύνατο ν’ άνσιμιχθή μέ τό χώμο« τής χώρας αυτής. ’Ακόμη δέ κα! άν θά έχουν τήν χυδαιότητα^ νά υεταψέρουν τό πτώμα μου είς τό έδαφος τούτο, οί σκώληκές του, δέν θ άκαταφάγουν τόν νεκρόν μου. έάν δυνηθώ νά τέκάποφύγω».Μέ τόν τρόπον αυτόν οί "Α γγλοι, όταν εύρίσκονται έκτος τών

Ή  έπιτροπή συσσιτίου Ι.Κ .Α . ειδοποιεί τούς ένδιαφερο μένους, ότι δέχεται προσφοράς δι’ «ίγοράν παντός είδους τροφίμων.ΠληρΟφορίαι παρά τη Γεν. Διευ- θύνσει Ι.Κ .Α . (Σταδίου 22 —  4ος όροφος— Γραφεΐον 43).
αΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ Η Κ Ο Σ Μ ΙΚ Η  ΤΑΒΕΡΝ Α
| «ΡΕΓΓΙΝ Α»·Ξ Γ* Σεπτεμβρίου 60 διοοκόψασα τάς Ξ εργασίας της λόγφ γενικής άνα- Ξ καινίσεως τής αιθούσης έπιφυλάσ- = σεται νά παρουσίαση έντός όλίγων Ξ ήμερων έκπλήξεις.
*'ι ι ι μ · ι ι ι ι ι ·ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι · ι ι ι ι ι ·μ ι ι π ι ι η ι ι ι ι ι ι · ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι η · ι ιΚΑΡΜΠΟΝστην ·Έκθεσιν Γραφό Σανταρόζα άριθ. 4ΕΚΠΤ

ΩΣΕ
I

ν

Δ Α Ν Ε ΙΣ Τ ΙΚ Η  ΒΙΒΛΙΟ ΘΗ ΚΗΜέ 1000 δραχμές τόν μήνα ποίρνετε στο σπίτι σας καί διαβάζετε δσα βιβλία θέλετε (έλληνικά, γαλλικά, άγγλ,κά« κλπ .). Διαθέτουμε 7.000 τόμους. Βίβλιοπωλεϊον Γ. Τ Σ Ο Υ Κ Α Λ Α , Φιλελλήνων 25.Σ Τ Ο  ΣΠ ΙΤ Ι Σ Α Σμέ τήν διαρκή κοοθοδήγησί τών πιό μο*>- φωμένων καλλιτεχνών μας και μέ ένα σύστημα παγκόσμια διαδεδομένο, θά μάθετε να σχεδιάζετε, χωρίς νά πσρρομελήαε- τε τίς άλλες σας άσχολίες, χάρις στή Σ Χ Ο Λ Η  Α .Β .Ο . Σταδίου 30.
ΜΟΝΟΝΕίς τό Ραψεΐον Νέα Οικονομίαγυρίζονται κοστούμια, παλτό, καμπαρ- τΐναΐ άπό άρίστους τεχνίτας που τά κάνουν καινούργια μέ τιμάς λογικάς. *Εκτε- λούνται μ,ανταρίσματα παρά τεχνίτου σπουδάσανφος εις τό έξωτερικόν. Σχισ ίματα, τσέπες, σκοροψαγώματα, κάψιμο καί ¿φθαρμένος καβάλλος. ‘ Οδός Δώρου 5 γ ' ,  Σατωβριάνδου γωνία, α' πάτωμα. Τηλέφωνον 55-314.
ΛΟΥΤΡΑ ΦΟΙΝΙΞ

ΙΩΝΟΣ 5 (Πλοαεΐα Όμονοΐας)
Γά λοιττρό αφοίνιξι λειτουποΰν «σθ 

έκά«πην άττό τάς 8 — 4. Τηλ. 23-244.ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΩΣ ΝΕΑΙ =  ==  =  Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε ΙΣ  Ε ΙΣ  ΤΟ« Σ Ε Σ 1 Λ »Ρεστωράν Γλάδατωνος 6 Ποικιλία Φαγητών —  Κειθαριότης —  Περιποίησις. Ποιότης, Ποσό- της μερίδων προπολεμικαί. Δ Ο Κ ΙΜ Α Σ Α Τ ΕΦ ΡΟ Ν Τ ΙΣΤ Η ΡΙΑΑ .Π Α Λ Λ ΑΔιδάκτο,ρος τών Μαθηματικών Χαρ. Τρικούττη 34. Τηλέφ. 29-222 Άρχοντας νέα τμήματα δι’ όλας τάς σχολάς. Τμηματικά! καί πτυχιακά! έξετάσεις.Τμήματα 1 0 Δεκεμβρίου

Λ  Κ Α Τ Α Ι Τ Η ^ Α

ß iW

ΡΑΔΙΟ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΟΥΚσποδιστρίου 27. Ιηλέφωνον 52.388ΓοποθετοΟμεν Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ μέ έξαιρετικήν έπιτυχίοτν καί άνολαμβάνο- μεν έπισ'κευάς ραδιοφώνων παντός τύ-

Ε Π ΙΣΚ ΕΥ Α Ι ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ στην ’Έκθεσιν Γραφό Σανταρόζα άριθ.

= = ΚΑΤΩ Η ΜΑΥΡΗ =  =Κ ΑΛΤ Σ  Ε Σ άραχ\Όΰφοτντες γυναικείες I δραχ. 5.000.Σοσόνια, κομπιναιζόν, κυλότες, κάλτσες άνδρών. Α Π Ο Θ Η Κ Η
' ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥι 52 - Κ Ο Λ Ο Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η  — 52Πλησίον 6δον Α16λου

Ραδιόφωνον12 Γερμανική έκπσμπή. 1 3. ’ Ιταλική έκπομπή. 13 .10' Μουσικόν κοκτέϊγ. 13. 30' Τό τέταρτον τών νέων μας καλλιτεχνών. ’Ελαφρά έλληνικά τραγούδια άπό τόν 15ετή Νϊκον Καζήν. 13.45' 15' μέ τόν Πέτερ Κ,ρωϋντερ καί τούς σολίστας του. 14. ’Απογευματινή μουσική. Πόχ πουρί άπό μελωδίες τών κι- νηματογραφΊκών ταινιών « Ρ έμπραντ» καί «’Ανοιξιάτικοι πόθοι». 14 .30' Κ ρα τική έκπομπή. (Δελτίον ειδήσεων καί ό,μιλία μέ θέμα: «Τό γερμανικόν μέτω- πον έργασίας»). 14.45' Παίζει τό σεξτέτο ποικίλης μουσικής. 15.15' ’ Ιταλική έκπομπή. 16. Γερμανική έκπομπή. 17 .30' ’ Ιταλική έκπομπή. 10. Κρατικόν δελτίον ειδήσεων. 18 .10' ιΗ ώρα του παιδιού. 18 .30' Φιλολογική έβδομάς ύπό τού κ. Πέτρου Χάρη. 18. 4 0 ' «'Έ λα γ ι ’ άπόψε». Κωμωδία του κ. Χρ. Χαιοοποόλου μέ Ινα καινούργιο του τραγούδι σέ πρώτη έκτέλεσι. Σ υ μ μετέχουν οί Τζένυ Λότα, Καί τη Πάνου, Καρουσος, Νίκος Ματθαίος, Νίκος Ρ άλλης καί Γιώργος Παπαοικονόμου. Ε ίς  τό πιάνο ό κ. Γ. Γεωργιάδης. 19. 10' Γύρω άπό τίς μελωδίες. 19.30' Γερμανική Εκπομπή. 2 0 .1 0 ' Κρατικόν δελτίον ειδήσεων. 20 .20' ’ Ιταλική έκπομπή. 20 .3 0 ' Γερμανική έκπομπή. 22. 15' Συμφωνική συναυλία μέ έργα Βέ- μπερ, Τσαϊκόφσκυ, Φλοράν, Σ μ ίτ , Σ α ίν  Σόονς, Λίστ, 23 .20' Χορός ώς τά μεσάνυχτα.
~ Κ0 ΙΝΟΤΗΣ ΝΕΑΣ Μ ΑΚΡΗΣΈ ν  Νέα Μάκρη σήμερον τήν εικοστήν τετά ρ^ν του μηνός Νοεμβρίου του χιλι- οστοΟ έννεαικοσιοστου τεσσαρακοστού δευτέρου έτους ήμέραν Τετάρτην 'τής έ- βδομάδος ώραν 9 π. μ. καί έν τώ Κοι- νοτικώ Καταστήιματι συνελθοϋσα ή Δ . Ε . κατόπιν προσκλήσεως τού -Προέδρου αυτής γενομένης κατά τούς όρισμούς του άρθρου 29 του Κ .Ν .Δ .Κ .  καί παρόντων τών μελών αυτής: Β . I . Γιαμάνη Προέδρου, Δ . Κ . Καραγιάννη ’Αντιπροέδρου, του Μιχαήλ Β . Καραβασίλη άπουσιά- ζοντος.Έπιτευχθείσης δ’ ουτω νομίμου άπαρ- τίας έφ’ όσον έπί τριών μελών τής Δ Έ . παρ^ίστανται δύο μέλη ή Δ . Ε . εισέρχεται είς τήν συζήτησιν του έν τώ διατακτικώ τής παρούσης διαλαμβανομ ένου θέματος δπερ περιείχετο καί έν τη νομίμως κοι- νοποιηθείση ή-μερηοία διατάξει, λαβών τόν λόγον ό Πρόεδρος είσηγεΐται δωρεάν του πχχτριώτου μας Μιίχαήλ Ν . Κάικου κατοΟκου ’Αθηνών έ>κ πέντε σάκκων σι- ταλεύρου 70 όκάδων Ικαστον, διά τούς άπόρους τής Κοινότητος, άποσταλέντας καί διανεμηθέντας τή 23η τρέχοντος καί ζητεί δπως τό συμιβουλιον έκφραση τάς εύχαριστίας χου είς τόν δωρητήν.Τό συμβούλιον άκουσαν τήν είσήγησιν τοΟ προέδρου αύτής, έχουσα υπ’ διριν του τήν γενναίαν χειρονομίαν του πατριώτου μας Μιχαήλ Ν . Κάικου’Αποφαίνεται όιμοφώνως

α '  ΆποΙδέχεται τήν ήγεμονικήν δωρεάν του Μ. Ν . Κάικου καί άνακη,ρύσσει τούτον άξιον τέκνον τής Μάκρη ς.β' Εκφ ράζει δημοσίως τάς ευχαριστίας του καί τόν θαυμασμόν του διά τ·ά φίλαλλά του αισθήματα, καί τήν μέριμνάν του διά τούς πατριώτας του, καί έγκρίνεί τήν άνάρτησιν τής είκόνος του είς τό Κοινοτικόν γραφεΐον μέ τόν τίτλον τού δωρητου.γ '  Άντίγραφον τής παρούσης ύποβλη- θήσεται είς τήν Νομαρχίαν καί δημόσιε υθήτω διά τής έφηιμερίδος «’Αθηναϊκά Νέα».Έ φ ’ ώ συνετάγη ή παρούσα ,άπόφα- σις καί ύπογράφεται ώς Ιπεται.‘ Ο Πρόεδρος Β . I . Γιαμόηης Τά μ  έληΔ . Κ . Καραγιάννης’Ακριβές άντίγραφον.Έ ν  Νέα Μάκρη τή 24 Νοεμβρίου 1942.Ό  Πρόεδρος Β. I. Γιαμάλης *0 Γραμματεύς Β . Κ . Γιαμάνης
ΤΑΛΚ -  ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ 
ΜΩΣΑΪΚΑ -  ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛείς δλους τούς χρωματισμούς καί νούμερα. Έργοστάσιον Α Λ Α Β Α Σ Τ Ρ Ο Σ  ’Αχιλλέω ς 39Α , τηλ. 54-633.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΡΩΜΗ, 3 Δεκεμβρίου. (Πρ. Στέ<ρανί). -— Μετά τόν λόγον τού Ντοΰτσε, ή Βουλή τών Φάσιο καί Συντεχνιών ένέκρινε διά βοής τά άκόλούθον ψήφισμα:«Ή  Βουλή τών Φάσιο κα! Συντεχνιών, άκούσασα τούς _ϋψηλούς κα! σταθερούς λόγους τού Ντοΰτσε, είς «άπτάντησιν τών άναισχύν- των ψευδών κα! «¡πτειλών τού έχ- θροΰ, «ττρέφει την σκέψιν της μεθ’ υπερηφάνειας κα! ευγνωμοσύνης πρός_ τοϋς  ̂ ήρωας, τούς πεσόντας είς όλα τά πολειμικά μέτ«οπα διά τήν ϋπεριάσπισιν καί τό μεγαλεΐον τής πατρίδος.Χαιρετίζει τούς γελη-αίους ο*ρα- τιωτας τή* Ίτοίλίακ:, τάς ένδοξους πόλος καί τούς άδαυάκητους πληθυσμούς. οατινες κατέστησχχν «ττό- ΧΟί της «ΡΟΛ-ικής καί ««τταστρεπτιι- κής βίας τού έχ-θοσύ. Διακιη,ρόσχτει την στοοθειχχν θέληκτιν τού ιταλικού λαού. όπρ>5 άντίστή καί πολε- μήση με τήν άκλόνητον βθβαιότη- τα περί της νίΚιηις»,
ΙίΙΗΙΙ·ΙΙΙ!ΐ4ΐΐ̂ ΙΙ·ΙΙ!ΙΐΡ1|ΙΙ|!ΙΙΐρ!ΙΙΙ!·ΙΙΙΙΙ|Ι!Ι!ΙΙ1Ι!Ι̂ΚοινωνικάΔωρεούΟί  ̂ υίοΐ^ Κ. Τριανταφυλλίδου είς μνήμην ’Αλεξάνδρου Πατητά μάς άπέστειλαν δρχ. 10.000 υπέρ του Ε . Ε. Σ .*  *  *Α ΡΡΑ Β Ω Ν Ε ΣΣτέφανος Α. Χαμψάς, *Άννα X . Χριστοφή, έδωσαν άμοιβαίαν ύττόσχεσιν γάμου.Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Δ  ΑΓΓΕΛΗ Ν ΟΣΔικηγόρος, Κλεισθένους 4γ, έναντι Δη- μορχίας, τηλέφ. 27-235 *Ωραι συνεννοήσεων 4 Vi— 7 Μι μ. μ.

ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΠΠΛΟΥΜΕΝΜικροσκόπια, Ταχύμετρα, Χρονόμετρα, Πυξίδες, Τηλεσκόπια πρισματικά καί παντός τύπου έπιστημονικά έργαλεΐα. Ν . Β Η Χ Ο Σ . Πατησίων 20.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ στην ’Έκθεσιν Γραφό Σανταρόζα άριθ. 4
ΣΤΟΥΝΤΙΟ X&PÖY~
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Ό αγών τίς την Ρωσσίαν
Βαρεΐαι άπώλειαι τύν ερυθρών 
«ς νέας ατυχείς τον απόπειραςΓΕΝΕΥΗ, 3 Δεκεμβρίου. (Ή μ. Γερμ. Πρ.). —  Αί έκ Μόσχας άγγλικαί πληρο<Ι>ορία! τονίζουν τήν 2αν _ Δεκεμβρίου τάς Seytu Ji-por)- γ&υμέι.ου σ«1>ο6ράς μάχας, αί όποΐαι διεξάγονται νοτιοδυτίικώς τής_ λίμνης "Ιλμ^ν. Οί Μπολσεβίκοι προσκρούουν _ένταΰθα ^έπί ώχυρωμένης ζώνης, κοπαχσκευαοθείαης μέ όλα τά μέσα _της τεχνικής, της όποί«ϊς ή άμυνα δύναται νά έξοοσφοίίλιοβη δΓ άσβενών δυνάμεων. ’Εκατοντάδες άχυρών έκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος, τοποθεσιαι πυροβολικού καί 6άσε[.ς πολυβόλίον, άατοτελοΰν έν τή περιοχή ταύτη μίαν ώχυρω- μενην θέ«-ιν γιγάντων', της όποιας ή άλοχτις έπιβάλλει εις τόν έπι- τιθέμενσν προ«Γπαθείας άνευ προηγουμένου.Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν , 3 Δεκεμβρίου. (Ά θ._ Πρ.)_. —  Τό ήμιεπίσημον γερμανικόν πρακτορεΐον πληροφορείται ότι, είς τήν μεταξύ Βόλγα καί Ντόν περιοχήν, όί Μπολσεβίκοι ένηργησαν την 30ην Νοέμβριέ νέας έπιθέσεις μέ ισχυρός δυνάμεις πεζικού καί άρμάτων μάχης. Εις όλους τούς τομείς <5πτ«οθήθησαν μέ μεγ«ίλας άπωλειας. Κατά τας μα- χας ταύτας οί Γερμανοί Γρεναδιέροι συνέτριςκχν προωθοΰμενον έχθρι- κάν τάγμα, «άιτοτελούμενον έξ έθελοντών. Εις πολλας θέσεις ό έχθρος, δι’ άντεπιθέσεων, άπωθήθη προς τά άπίσω. Είς τήν μεγαλην καμπήν τού Ντόν, γερμανικόν άπόσπασμα, ένεργησαν έπιτνχεις άντεπιθεσεις, ¿κυρίευσε δέκα όκτώ πυροβόλα. ’ Ισχυροί σχημ«χτισμο! μαχητικών^όε- ροπλάνων παρέσχον είς τάς διεξαγούσας σφοδρός άμυντικας μαχας μονάδας τοΰ κατά ξηράν στρατού «χποτελεσματικήν άνακουφίσιν και ϋπεστήριξαν έπιτυχώς γερμανικός έπιθετικάς έπιχει ρήσεις.Σχηματισμοί γερμανικών καταδιωκτικών άεροπλάνων μετεσχον είς τήν έπιτυχίαν τής κ<χτα«ττ,ροφής πεντήκοντα έννέα μπολσεβίκικων άεροπλάύων, έκ τών όποιων κατέρριιΐκχν τεσσαράκοντα τρία. Αλλα όκτώ έχθρικά «ϊεροπλάνα κατερρίφθησο«ν ύπό του άντιαεροπορικου πυρός.
Αί γΕρμανικαί ππτυχίαι

εις όλα τά πολεμικά μέτωπαΒ Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν , 3 Δεκεμβρίου. ( Ά θ . Π ρ.). —  Τό Ήμιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορεΐον πληροφορείται τά άκόλουθα συμπληρωματικά τού άνακοινωθέντος  ̂ τού Γενικού 'Αρχηγείου τών Ενόπλων Γερμανικών Δυνάμεων τής χθές, 2ας Δεκεμβρίου.:«ΕΙς τά βορείοοοφρικανικά θέατρα τοΰ πολέμου συνεχίσθη ή Ισχυρά συμμετοχή τής γερμανικής και Ιταλικής άεροπορίας.Είς τήν Τυνηαίαν ή όλονέν αυξανόμενη μαχητικά ισχύς τών στρατευμάτων τοΰ "Αξονος άπεδείχθη εις έπιτυχεϊς έπιθετικάς έπιχειρήσεις, καθ’ άς τά βρεττανικά και βορειοαφρικανικά στρατευμοοτα άπωθήθηισαν, πολλοί αιχμάλωτοι συνελήφθηααν και πολλαΐ κατωκηιμέναΐ περισχαΐ κατελήφθησεχν.Είς τό άνατολικόν μέτωπον έματαιώθησαν νέαι έπιθέσεις τών μπολσεβίκων έν τή περιοχή βορειοανατολίκώς τοΰ Τουάψε και είς τόν τομέα τοΰ Τερέκ. Κατά τήν διάρκειαν τής προωθήσεως γερμανικών τεθωρακισμένων μονάδων βορείως τοΰ Τερέκ, οι Μπολσεβίκοι άποθήθησαν μέ μεγάλας αίματηράς άπωλείας καί έγκα- τέλείψαν είς τάς χεΐρας τών Γερμανών τετρακοσίους αιχμαλώτους.Μεταξύ τοΰ Ντόν καί τοΰ Βόλγα καί εις τήν μεγάλην καμπήν τοΰ Ντόν οί Μπολσεβίκοι άπεκρούσθηααν ένμέρει είς πεισ,ματώδει ς μάχας. Εΐ'ς τι να σηιμεΐα τά γερμανικά στρατεύματα ένήργησ<τν αντεπιθέσεις, άπώθησαν τόν έχθρόν πρός τά όπίσω καί έβελτίωσαν τάς ιδίας αυτών θέσεις.Ή  έξέλιξις τών τελευταίων μ<χχών είς τό άνατολικόν μέτωπον έπιβεβαιοΐ έκ νέου τήν πραγματικότητα του γερμανικού στρατιωτικού άνακοινωθέντος. Τά έκτακτα άνακοίνωθέντα τής Μόσχας τών τελευταίων ημερών, άπαριθμοϋντα τελείως φαντασιώδεις γερμανικός γιγαντιαίας άπωλείας καί κατονομάζοντα κυριευθέντα δήθεν ύπό τών μπολσεβικικών στροττευμάτων χωρία, τά όποια είς ούδένα χάρτην εΤνε δυνατόν νά ευρεθούν, άνοτφέρουν περί νικηφόρου προόδου τής σοβιετικής έπιθέσεως. "Ηδη, αίφνιδίως, οί έπίσηιμοι κύκλοι τής Μόσχας όμολογούν ίσχυράς γερμανικός άντεπιθεσεις, άμιλοΰν ρητώς περί άμυντικών θέσεων, είς τάς όποιας ό Τϋμοσένκο εις τινας τομείς έγκαθίσταται, καί άναγ^άζονται νά άναγνωρίσουν τήν άπο- τελεσματικότητα τής γερμανικής τακτικής τών, ώς καλούνται «θέσεων έχίνου». Ή  μεγάλη άπογοήτευσίς του συνόλου τής έχθρικής ‘Υπηρεσίας Πληροφοριών διά τήν μή έπιτυχίαν τών μεγάλων μπολσεβικικών έπι θετικών σκοπών άντΐ κατοπτρίζεται πλήρως υπό άντΐ φάσεων καί άναληθών δζιαχυρισμών. Άφοΰ πρό πολλοΰ άνηγγέλθη ύπό τής Μόσχας δτι άνακατελήφθη τό Στάλινγκραντ, ή Μόσχα μεταδίδει περί νέωΥ γερμανικών επιδέσεων είς τήν συνδικίαν τών έργοσϊασίών, άφου προ ημερών ή'δη άνηγγέλθη δτι τό Ρζέφ άπεκόπη άπό δλας τάς συγκοινωνίας του, άνα- κοινοΰνται αφοδραί όδομαχίαι. Έ ν  τή πράγματικότητι τό Ρζέφ νυν, δπως καί προηγουμένως, εύρίσκεται είς γερμανικός χεΐρας. "Αν εις άγγλικός ραδιοφωνικός σταβμός έξηγεΐ τήν ισχυρόν γερμανικήν άντίστσσιν μ έ ' δίΐσχνρ'ίρμους περί ειδικών σχηματισμών, οί όποιοι βάλλουν ένοντίον δήθεν ύποχωρουσών γερμανικών μονάδων, τούτο άπΟτελεΐ έπί λέξει μετάφ^ρασιν τής διοττοζγής τοΟ Στάλιν τής 28ης ’ Ιουλίου 1942. Έ ν  αυτή άναφέρεται έπΐ λέξει: «Έ ν τφ πλαισίιρ τοΰ στρατοΰ θά καταρτισθώσι καλώς έξωπλισμέναι μονάδες, αί όποΐαι θά τοποθετούνται αμέσως όπισθεν τών μή όμπνεουσών εμπιστοσύνην μεραρχιών καί τών όποίων έργον θά εΤ ε,  ̂ έν περιπτώσει μή δι αταχθείσης ύποχωρήαεως, νά πυροβολούν ένοτντίον τών φυγάδων».

Σφοδροί ίπιδροοοί
τής άεροπορίας τού "Αξονας 
κατά βάσεων τής Βορ. ΑφρικήςΒ Ε Ρ Ο Α ΙΝ Ο Ν , 3 Δεκεμβρίου. (Ά θ . Πρ.). —  Τό ήμιεπίσ-ημον γερμοτνικόν πρακτορεΐον πληροφορείται ότι γερμανικά μαχητικά άερο- πλανα ένήργησαν έπιθέσεις την Ιην Δεκεμβρίου έν Άλγερίς« ένχχντιον τοΰ άερρόριομιου τής Μπόν. Αί 6όμ6«»ι τ«μν έπληξ«αν δεξαμενήν πετρελαίου βορειως του «τιδηροδρομικου «ίταθμοΰ, ώς έκ τούτου δέ προε- κλ_ήθη μεγάλη πυρκαίά. ’ Εκτός τούτί^υ <3(πε«πτάσθησ«ϊν είς πολλά σημεία αί σιδηροτροχιά! καί κατεστρ«ϊφη ό σιδηροδρομικός σταθμός.ΆΜ ΣΤΕΡΝΤΑΜ , 3 Δεκεμβρίου. (Ή μ. Γερμ. Π,ρ.). —  Καθ’ δ μεταδίδει ή Βρεττα-νίκη Υπηρεσία Πληροφοριών, ό Κόρντελ Χάλλ έδή- λ«ρσεν, εις συνέ-ντευξίν του μετ’  ̂«άντιπροσιόπων τοΟ τύπου, ότι αΐ 'Ηνωμένας Πολιτεΐαι είνε  ̂τόσον πολύ ά-ττησχολ η μ ένα ι όν τη Βορείψ Αφρική μέ τόν «ϊγώνα έναντίον τοόν Δυνάμε«ον τοΰ "Αξονος, ώοπε νά μη δύνο»/- ται νά_ «^χοληθούν είς μέγ«*ν βοθμόν μέ τήν πληροφορίαν τού ραδιο- «̂ ωνίικοΰ σταθμού τού Μαρόκ«χι, καθ’ ην ά Νταολάν «όντε-ττοιήθη την έξουσίαν ώς άριχηγός τού κοιίτους έν τή περιοχή ταύτη.

Ή m  κυβέρνησις
υπό τόν κ. Κ. Λογοθετόττουλον
Οί όρκισθέντες χθές υπουργοίΌ  Στρατηγός κ. Γ. Τσολόκο- γλου έπ! τη αποχωρήσει έκ τών καθηκόντων του ώς Προέδρου τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως άπηύ- θυνε πρός αυτήν τήν κάτωθι έπι- στολήν ύπό ήμερομηνίαν 1ης Δεκεμβρίου έ. έ.Πρός τήν 'Ελληνικήν ΚυβέρνησινΟί λόγοι υγείας, οί όποιοι μέ ήνάγκασαν νά απομακρυνθώ τής Κυβερνήσεως παραμένουν είσέτι. ’ Εν τώ ύψίοττφ συμφέροντι τής χώρας αισθάνομαι τήν ϋποχρέωσιν νά άποχωρήσω όριστικώς τής ’Αρχής.Είμαι βέβοςιος, δτι ή Κυβέρνη- σις θά έξακολόυθηση τήν ¿«¡κχρμο- γήν του προγράμματος τό όποιον καθάρισα έν τώ διαγγέλματί μου, δπερ άπηύθυνα πρός τόν ’ Ελληνικόν Λαόν τήν 29ην ’Απριλίου 1941 καί τό όποιον πάντοτε ήκο- λούθησα μέχρι σήμερον έν πληρει συνεργασία μετά τών ’Αρχών Κα- τοχής.'Ως διάδοχόν μου κα! Πρόεδρον της Κυβερνήσεως καθορίζω τόν νυν ’Αντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως καθηγητήν κ. Κων. Λογοθετόπου- λον.'Ο  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Γ. Τ Σ Ο Λ Α Κ Ο Γ Α Ο ΥΜετά τήν άνωτέρω έπιστολήν καί τήν όριστικήν άποχώρησιν διά λόγους υγείας, τού Στρατηγού Τσολάκογλου έκ τής Προεδρείας τής Κυβερνήσεως, ό μέχρι τοΰδε ’Αντιπρόεδρος αυτής καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος είς τόν όποιον είχον άνατεθη προσω-

ρινώς καθήκοντα Προέδρου κατήρ- τισε τήν νέαν Κυβέρνησιν, ή όποια καί ώρκίσθη τήν 4ην άπογευματι- νήν τής χθές ύπό του ’ Επισκόπου Σταυρουπόλεως κ. Άγαθονίκου.'Η σύνθεσις τής νέας Κυβερνήσεως έχει ώς έξής:Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ ΛΟΓΟΘΕ- Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Πρόεδρος τοΰ Υ πουργικού Συμβουλίου και υπουργός τής ’ Εθνικής Προνοίας, ττρο- σωρινώς δέ καί υπουργός τής Παιδείας.Σ Ω Τ Η Ρ ΙΟ Σ  ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ,'Υπουργός των Οικονομικών και προσωρινώς της ’ Εθνικής Οικονομίας.Σ Ω Τ Η Ρ ΙΟ Σ  Μ ΟΥΤΟΥΣΗ Σ Υ πουργός τής Συγκοινωνίας κα! ’Εμπορικής Ναυτιλίας.Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣΥπουργός τών ’Εσωτερικών.Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  ΜΑΡΚΟΥ Υπουργός τής Δικαιοσύνης.Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΜΠΑΚΟΣ Υπουργός τής ’ Εθνικής Άμύνης.ΕΚΤΩΡ Τ Σ ΙΡ Ο Ν ΙΚ Ο Σ  Υ πουργός της Γεωργίας καί προ- σωρινώς τού ’Επισιτισμού.Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  ΚΑΛΥΒΑΣ Υφυπουργός τής ’ Εργασίας.Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Τ ΣΙ ΡΙΓΩΤΗΣ 'Υφυπουργός παρά τώ Προέδρω της Κυβερνήσεως.Διά νομοθετικού διατάγματος δημοσιευθεντος εις τήν «’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως» τό ύπουρ- γεΐον τής ’Εργασίας μετατρέπεται καί πάλιν εις ύφυπουργείον λειτουργούν ώς άλλοτε.
ΕΠΟΛΥΒΟΛΗΣΕΝ I ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΗ 

ΓΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ!ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΕΙΣ ΣΟΥΗΔΙΑΝ
Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι ,  3 Δεκεμβρίου. (Ή μ . 

Γερμ . Π ρ .). —  Παρά τό Μπρέϊγυ τής βορείου Γαλλίας «Αγγλικόν άε- 
ροπλάιναν έπολυβόλησεν όιμάδα Γ<χλ- 
λεον έργαΤών έργαζομέν&>ν έπ! σι
δηροδρομικής γραιμιμής. Έ κ  τού
των έ«1>ονεύθη είς καί έτρ«χυματί- 
σθησαν τρεις. Παρά τό Γκρεβκέρ 
βλήματα πολυβόλων άγγλικοΰ άε- 
ροπλάν<Χ) έτραυμ0ΓΓΐσ<χν Τρεις έρ- 
γιάτας έργαζρμένους είς τήν σιδη
ροδρομικήν γραίμμήν.

ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ
ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

TAI N ΙΑ! ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝστην "Εκθεσιν Γραφό Σανταρόζα άριθ. 4
ΤΟ RESTAURANT-VARIETE.
ΣΕ - ΝΟΥΣκαραμαγκά 3 τηλ. 53-183λειτουργούν ύπό νέαν διεύθυνσιν έκτος τής Π ΡΟΠ ΟΛΕΜ ΙΚΗ Σ ΤΟΥ κουζίνας, είς τιμάς κοσμικών τα βερνών! παρουσιάζει καθ’ έκάσττρ εκτός τών άλλων: 1) Τήν μοναδι κήν μας ντιζέζ Κ Α Κ ΙΑ  Μ ΕΝΔΡΗ 2) τήν ΜΟΛΛΥ μέ τήν γλυκειά κι θάρα της, 3) τόν έξαιρετίκόν μας καλλιτέχνην Μ Ο ΣΧΟ Π Ο ΥΛΟ Ν  μέ τήν μικρούλα ΙΛ Ε Α Ν Α , τό καινούργιο χορευτικό ταλέντο.

Ε ίς το Αύκειον Έλληνί,δον έξακολαυ- θεϊ ή καταοικευή èrd ποοροτ/γελίςι ύφσ- σματινο>ν ύποδηιμάτον μέ σόλες άττό οχοινί, τό ύποΐον δΓ ειδικής σκευασίας ικα'θίσταται τελείως άδ ιάβροχο ν. Επ ίσης έιξοοκολουθεΐ ή διδασκαλία πλεκτικής καλτσών και χειροκτίων, ώς καί ύφαντικής.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΙΛΗΝΒ Ο Υ Ε Ν Ο Σ  Α-Υ’ Ρ Ε Σ ,  3 Δεκεμβρίου. (Ήιμ, Γερ. Πρί) —  Ό  ύπουργός τΩν Εσωτερικών τής Χιλής κ. Μοραλές (Αναμένεται είς Βουένος "Αϋρες έντός των προσεχών ήμερων. Κατά τήν «5πουσ[αν του έκ Χιλής θά άντικατασταθή ύπό τοΟ ύπουργοϋ τών Στρατιωτικών Μτουχάλ- ντε. Έ ν  σχέσει πρός τό ταξείδιον τούτο, οί πολιτικοί κύκλοι τής Χιλής έ-κφράζουν τήν γνώμην, κατά πληροφορίας προκτο ρείου ειδήσεων, δτι ό κ. Μοραλές θά έ- πιμεΐνη έπί τής παραιτήσεώς του. Εΐνε ένδεχόμενος άναοχηματισμός τής κυβερ- νήσεως τής Χιλής. Καθ’ 8  ήδη ήγγέλθη, Λ κ. Μοραλές υπέβαλε τελευταίως τήν παραίτησίν του. ήτις δμως δέν έγένετο δεκτή ύπό τοΟ Προέδρου τής Δημοκρατίας.

ΣΤΟ Κ ΧΟ Λ Μ Η , 3 Δεκεμβρίου. (Ή μ . Γερμ. Πρακτ.) . —  Ή  μεγάλη δίκη έναντίον τοΰ Μπολσεβίκου κατασκόπου καί προϊσταμένου τοΰ έν Στοκχόλμη Σοβιετο- ρωσσικοΰ Γ ραφείου Ταξειδίων Σιντορένκο, έπερατώθη χθές Τετάρτην, ένώπιον τού έν Στοκχόλμη δικαστηρίου. Ό  Σιντορένκο κατεδικάσθη είς δεκαετή ειρκτήν, δι άσυντελεσθεϊσαν κατασκοπείαν, άπόπειοαν κατασκοπείας, άν- τίστασιν κβτά τής άρχής κα! έ- ξύβρισιν. Δύο Σουηδίδες, συνερ- γήσασαι εις τήν σοβιετικήν κατασκοπείαν, κατεδικσσθησαν ή μέν μία είς τριών έτών, ή δέ άλλη είς δέκα μηνών φυλάκισιν. 'Ο Σιντορένκο, όστις άπό τής ένάρξεως τής διαδικασίας έπέδειξεν έναντι τών σουηδικών άρχών μεγάλην άναί- δειαν, έσύνεχισε τήν τακτικήν τσύτη,ν καί κοιτά τήν διάρκειαν τών μυστικών συνεδριάσεων τού δικαστηρίου. Προκειμένου, έπί ττα- ραδείγματι, νά ληφθοΰν τά άπο- τυπώματα τών δακτύλων του, ό Σοβιετορώσσος ούτος έπτυσε τόν άομόδιον άστυνομικόν.
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝΛ ΙΣ Σ Α Β Ω Ν . ό Δεκεμβρίου (Ή μ. Γερμ.^ Πρακτ.)— Είς μίαν έκκίλησίαν τής Γουϊμάρας, κατά τήν διάρκειαν λειτουργίας, κατέπεσε τό δάπεδον, μέγας δέ άριθμός τών έκκλησιαζαμένων κατε- κρημνίσθη είς τήν ύπό τόν Ναόν εύρισκομένην κρύπτην. Συνέπεια του άτυχηματος τούτομ δέκα άτομα έφονεΰθησαν καί πεντήκοντα έτραίΛματίσθησαν.


